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                                                           Protokół Nr XII/2015 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 17.12.2015 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 
 

 
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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XII 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 wpłynęły 4 autopoprawki do przedłożonych projektów uchwał, tj:  

- w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 r., 

- w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, 

- Uchwała na 7 dni w sprawie sprzeciwu wobec działań mających na celu zmianę granic 

Gminy Turawa poprzez zmniejszenie obszaru na rzecz Miasta Opola. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek posiedzenia.  

1. Sprawy regulaminowe. 

 stwierdzenie quorum, 

 przedstawienie porządku obrad, 
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 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 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (opinia RIO w 

sprawie WPF). 

6. Przyjęcie budżetu Gminy Turawa na 2016 rok - Autopoprawka  

 - odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa. 

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych opinii  

i wniosków, 

- dyskusja nad projektem budżetu,  

            - głosowanie poszczególnych wniosków komisji, 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

7.  Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2016 rok - 

uchwała. 

8. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 r.- Autopoprawka 

 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych  

i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół 

podstawowych, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji.- Autopoprawka 

 w sprawie wystąpienia z apelem do Wojewody Opolskiego dotyczącym 

podjęcia dialogu w zakresie prawidłowego finansowania zadań zleconych 

gminie z zakresu administracji rządowej. 

 Uchwała na 7 dni w sprawie sprzeciwu wobec działań mających na celu 

zmianę granic Gminy Turawa poprzez zmniejszenie obszaru na rzecz Miasta 

Opola - Autopoprawka 

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

Gminy. 
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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     

                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Gminy poddał porządek posiedzenia pod przegłosowanie.  

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

0, wstrzymało się - 0. 

  

Radni nie wnosili uwag do protokołu z sesji z dnia 27.11.2015 r. i w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za 

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

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 ostatniej sesji. Nie 

wnoszono uwag do udzielonych odpowiedzi. 

Ad. 5.   

Pani Skarbnik Gminy przedstawiła radnym uchwałę Nr XII/78/2015 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa. Przedstawiła zmiany, które wynikły  

z powodu wniesionych przez Komisje Rady Gminy zmian do projektu budżetu. 

Przedstawiła w pełnym brzemieniu zał. Nr 1 – Wieloletnią Prognozę Finansową i zał. Nr 2 

- Wykaz przedsięwzięć do WPF. 
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W następnej kolejności Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 531/2015 z dnia 8 grudnia 2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

Radni nie wnosili uwag zarówno do WPF jak i opinii RIO na temat przedłożonym projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. W związku z powyższym Przewodniczący 

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

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

Ad. 6 

Skarbnik Gminy Pani M. Zubeil poinformowała zebranych, że wszyscy radni  

w ustawowym terminie otrzymali projekt budżetu Gminy na 2016 rok. Projekt budżetu był 

omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady 

Gminy. 

Do Rady Gminy przed sesją złożona została autopoprawka do projektu uchwały budżetowej. 

Pani Skarbnik omówiła naniesione zmiany w poszczególnych paragrafach.  

W następnej kolejności odczytała w pełnym brzmieniu treść uchwały budżetowej  

i kolejno Uchwałę Nr 529/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok. 

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił 

Komisje Rady Gminy o przedstawienie wniosków do budżetu:  

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 04.12.2015 r. wnioski do projektu budżetu na 

2016 rok 

1. Komisja wnioskuje o zmianę w paragrafie: 

- 6050 - Budowa hali sportowej w Turawie z kwoty 4 000 000, 00 na kwotę 

3 000 000,00. 

- 6067 - Zakup samochodu bojowego OSP Osowiec zwiększyć kwotę o 50 000, 00 zł. 

do wartości – 500 000, 00 zł. 

2. Zwiększyć wydatki na Radę Gminy o kwotę 20 000,00 zł na zakup sprzętu 

multimedialnego. 

3. W planie inwestycyjnym wprowadzić zadanie – projekt ścieżki nad J. Średnim (III 

etap) w kwocie 30 000, 00 zł 

4. Zmniejszyć emisję obligacji w roku 2016 o kwotę 900  000, 00 zł. 

W następnej kolejności przedstawiono wnioski z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady 

Gminy: 
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Komisje na wspólnym posiedzeniu poparły wniosek Komisji Rewizyjnej i przyjęto ponadto 

wnioski: 

Zwiększenie dotacji dla Caritas o 10 tyś. i zmniejszenie tej kwoty w rozdziale nr 700 - 

Gospodarka mieszkaniowa. Za przyjęciem wniosku głosowało – 14 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

 Ujęcie w planie inwestycyjnym zadania: projekt ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej. 

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

Radni Rady Gminy przyjęli również wnioski w drodze głosowania (Komisji Rewizyjnej) na 

wspólnym posiedzeniu komisji. Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 

stanowi załącznik do protokołu. Innych zmian do budżetu członkowie komisji nie wnosili. 

Radny A. Prochota wystąpił o dokładne przedstawienie procedury zakupu samochodu dla 

OSP Osowiec. Na pytanie radnego odpowiedział Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus. 

Ponadto radny Prochota zapytał w odniesieniu do budowy hali sportowej, jakie środki na 

zadania inwestycyjne zabezpieczono na 2017 rok w WPF. W odpowiedzi Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że środki na 2017 rok, w WPF pozostają tak jak w projekcie przedstawionej 

uchwały, zgodnie z decyzją radnych. 

Po wyczerpaniu dyskusji nad projektem budżetu Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie przyjęcie wzniosów Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu brało udział 14 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwalę Nr XII/79/2015  

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok z wniesionymi poprawkami, 

przedstawionymi przez Skarbnika Gminy (autopoprawka wniesiona przed sesją).  

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

wstrzymał się - 1.  

Ad. 7. 

Nr XII/80/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Stałe Komisje Rady Gminy nie 

wnosiły uwag do projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem 

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

Ad. 8. 

Radni Rady Gminy podjęli poniżej przedstawione uchwały: 

Nr XII/81/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 roku. Wójt Gminy 

przedłożył autopoprawkę, która szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy. 
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W podjętej dyskusji Komisja Rewizyjna wystąpiła o przedstawienie dokumentów dot. braku 

środków na oświatę w kwocie 585 tyś.  w oparciu o pismo Dyrektora GZEAS z dnia 27.11.2015 r. 

W odpowiedzi Dyr. GZEAS wyjaśnił, ze nastąpiło błędne naliczenie subwencji oświatowej i w chwili 

obecnej GZEAS czeka na wyjaśnienia z MEN. Po uzyskaniu przedmiotowego pisma przedstawi 

radnym informacje na ten temat. 

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

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

 Uchwałę Nr XII/82/2015 w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół 

podstawowych, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, która dot: zmiany w § 6, 

data: 25 styczeń i sprostowano omyłkę pisarską w § 6 ust. 2 dot. zapisu paragrafu. 

Autopoprawka omawiana została również na wspólnym posiedzeniu komisji (dot. str. 3 

projektu). 

Głos zabrał A. Prochota stwierdzając, że przed sesją otrzymał informacje dot. zapytania na 

wspólnym posiedzeniu komisji - odczytał odpowiedź. Radny przedstawił swoje wątpliwości 

dot. zapisu dot. § 6 ust. 5 przedmiotowego projektu. Zaapelował do radnych o nie 

przyjmowanie projektu uchwały.  

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Pani Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały Nr XII/82/2015 w pełnym brzmieniu, 

a Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 

radnych. Za przyjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2. 

Uchwałę Nr XII/83/2015 w sprawie wystąpienia z apelem do Wojewody Opolskiego 

dotyczącym podjęcia dialogu w zakresie prawidłowego finansowania zadań zleconych gminie 

z zakresu administracji rządowej. Komisje nie wnosiły uwag. Przewodniczący Rady Gminy 

poddał uchwalę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem 

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

Uchwałę Nr XII/84/2015 w sprawie sprzeciwu wobec działań mających na celu zmianę granic 

Gminy Turawa poprzez zmniejszenie obszaru na rzecz Miasta Opola - Autopoprawkę przedstawiła 

Sekretarz Gminy. Komisje nie wnosiły uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod 

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

przeciw - 0, wstrzymało się – 0. 

Ad. 9. 
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Skarbnik Gminy przedstawiła Zarządzenia Wójta Gminy podjęte między sesjami. Nie 

wnoszono uwag. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, jakie wpłynęły do RG między sesjami: 

1. Prezydenta miasta Opola w sprawie zmiany granic miasta Opola. 

2. GZEAS Turawa w sprawie zwiększenie planu wydatków o kwotę 585 tyś. zł.+ pismo 

Wójta Gminy do Dyr. GZEAS z dnia 1.12.2015 r. (do wiadomości RG). 

3. Rada Sołecka Kotórz Wielki w sprawie zwiększenia funduszy na organizację dożynek 

Gminnych (do wiadomości RG). 

4. ZDW w sprawie organizacji ruchu (do wiadomości RG). 

Ad. 11. Wolne wnioski: 

Radna I. Duda zapytała czy jest opracowany harmonogram dożynek gminnych i dlaczego 

sołectwo Kotórz Wielki tak późno dowiedziało się o organizacji dożynek. 

Radna Wieczorek zapytała, czy radni posiadają wiedzę o prowadzonych w Gminie pracach 

nad emisją spalin? Zaproponowała, aby ten temat ująć w programie prac Rady Gminy.  

Komisja Oświaty: 

1. Komisja wnioskuje, aby corocznie organizować spotkania osób prowadzących 

świetlice środowiskowe, aby Panie wymieniły poglądy i doświadczenia związane  

z prowadzeniem świetlic. 

2. Udostępnić Pracownię Orange w Kotorzu Wielkim dla świetlicy środowiskowej i dla 

szerszej grupy użytkowników. 

3. Ponownie przystąpić do konkursu „Turawskie ogrody”. 

4. Komisja wnioskuje o przedstawienie dokumentów dot. braku środków na oświatę w 

kwocie 585 tyś.  w oparciu o pismo Dyrektora GZEAS z dnia 27.11.2015 r. 

Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. 

Radny A. Gallus w sprawie opracowania kosztów organizacji dożynek gminnych i ustalenie 

wysokości funduszu na ten cel. 

Radny J. Klotka w sprawie ustawienia tablic z nazwą miejscowości „Zawada” na terenie 

osiedla Zawada. 

Radni podjęli dyskusje na temat działań Gminy Turawa w sprawie obrany granic Gminy. 

Ad. 13. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski - protokół w załączeniu. 

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

Ad. 14. 
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Przewodniczący Rady Gminy złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzących świąt 

Bożego Narodzenia i zamknął XII sesję Rady Gminy. 

 

Protokół spisała:                            Sekretarz sesji: 

K. Ptaszyńska                                 Ryszard Kogut 

                                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                                   Rady Gminy Turawa  

                                                                                                         Artur Gallus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


