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                                                        Protokół Nr XIII/2016 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 22.01.2016 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 12
30

 

 
w sesji uczestniczyli: 

1. Radni wg listy obecności       - 14  

Nieobecny radny K. Netter - usprawiedliwiony  

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: 

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

J. Musielak – Dyrektor GZEAS, A. Twardawska, D. Piwowarczyk. 

H. Buchert- Gwiazda – Radca prawny UG. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XIII sesję Rady Gminy Turawa. 

Powitał zebranych radnych, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy. Przewodniczący 

poinformował radnych, że na dzisiejszej sesji będzie testowany program e-sesja i po 

zakończeniu sesji radni będą mogli się ostatecznie wypowiedzieć w sprawie zakupu  

i wdrożenia przedmiotowego programu. Radni, którzy zalogowali się w programie będą 

próbnie mogli głosować elektronicznie, przy jednoczesnym głosowaniu poprzez podniesienie 

ręki do góry. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 14 

radnych i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.  Radny K. Netter usprawiedliwił 

swoją nieobecność. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że przed rozpoczęciem sesji wpłynęły  

2 autopoprawki do przedłożonych projektów uchwał, tj:  

- w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, 

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia:  

1.  Sprawy regulaminowe. 
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 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. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa” w tym „ Plan 

niskiej emisji”. 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2016 roku, 

 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

8. Przyjecie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok. 

9. Przyjecie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 r. i przedstawienie 

sprawozdania z pracy komisji w minionym roku. 

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

podjętych między sesjami.  

11. Przedstawienie pism, które wpłynęły do biura 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.                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.  

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 17.12.2015 r. i w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy protokół pod głosowanie. Za 

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

- Maria Syboń – wyraziła 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.  

Uwagę do odpowiedzi na wniosek wniósł radny A. Gallus, a dot. ona ustalonej kwoty na 

dożynki gminne. Radny wnioskował, aby doliczyć do ustalonej kwoty opłatę komunalną. 

Wyjaśniono ponadto w toku podjętej dyskusji finansowanie uczestnictwa w dożynkach 

delegacji zagranicznych. 

Ad. 5.   

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa” w tym „ Plan niskiej 

emisji” przedstawiła pani D. Piwowarczyk, inspektor ds. ochrony środowiska. Radni 

otrzymali przedstawiany raport w formie pisemnej.  

W podjętej dyskusji głos zabrał radny A. Prochota, który podjął temat kompostowania 

odpadów „bio”. Radny zwrócił się z pytaniem, czy Urząd Gminy prowadzi monitoring, w jaki 

sposób użytkowane są kompostowniki. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie plagą 

gryzoni w skutek nieprawidłowego kompostowania odpadów. 

W odpowiedzi pani Piwowarczyk wyjaśniła radnemu, że Gmina Turawa jest gminą wiejską 

i odpady „bio” wykorzystywane są do nawożenia ziemi czy skarmiania zwierząt. Nie 

stwierdziła również interwencji mieszkańców Gminy, dot. złego kompostowania tych 

odpadów. 

Z-ca Wójta w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, iż w terenach wysoko 

zurbanizowanych mieszkańcy nie mają możliwości kompostowania odpadów „bio”  i muszą 

występować o pojemniki. 

Radni podejmowali temat dot. planu niskiej emisji. Zadawano pytania dot. możliwości 

gazyfikacji Gminy i fotowoltaiki. 

Innych uwag nie zgłaszano. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie raportu z realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa” 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 14 

radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Ad. 6. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok przedstawiła pani  

A. Twardawska. Radni otrzymali analizę w formie pisemnej. 

Referująca przedstawiła analizę kosztów poniesionych w związku z odbieraniem odpadów 

komunalnych. Z przedstawionej analizy wynikało, że głównym kosztem funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych przez firmę wywozową - kwota za 

2015 rok: 959 100, 00 zł. 

Pozostałe koszty trwałe to kwota 63 000, 00 zł. za 2015 r. 

Suma kosztów rocznie wynosi: około 1 022 100, 00 zł. 

W podjętej dyskusji radni pytali o konieczność budowy PSZOKU i kosztach tej inwestycji. 

(szacunkowy koszt to kwota 200 tyś. zł). 

Ad. 7. 

Pani A. Twardawska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

Wójt Gminy zaproponował, aby: 

- stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosiła - 11 zł 

od osoby miesięcznie, 

- stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady nie są segregowane 

wynosiła – 18 zł. od osoby miesięcznie. 

Uzasadniając proponowany wzrost opłaty za wywóz odpadów przekazano radnym, że 

zgodnie z obowiązującym stanem prawnym gminny system nie może być współfinansowany 

z budżetu. Na jego działalność mogą być przeznaczone wyłącznie wpłaty z opłat od 

mieszkańców, a w chwili obecnej system się nie równoważy.    

W następnej kolejności stałe komisje RG wydały opinie o projekcie uchwały: 

1. Komisja Rewizyjna – opinia negatywna. 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa - opinia negatywna. 
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3. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa - nie głosowano nad projektem uchwały 

na posiedzeniu komisji, członkowie optowali za nie przyjmowaniem uchwały, 

podejmą indywidualnie decyzje podczas głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty. W głosowaniu brał udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosował - 1 

radny, przeciw – 8, wstrzymało się – 5. 

Uchwała nie została przyjęta. 

Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2016 roku 

wniósł przed sesją Wójt Gminy, a projekt uchwały przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik 

Gminy. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym 

projekt uchwały Nr XIII/86/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2016 roku pod 

glosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1. 

Wójt Gminy przed sesją wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Projekt przedmiotowej uchwały omówił  

Z-ca Wójta Pan S. Kubicki. Z przedstawionej informacji wynikało, że projekt uchwały 

opracowała Spółka prawna, współpracująca z Wójtem Gminy. 

Informację uzupełnił Wójt Gminy, informując radnych, że zachodzi konieczność 

podjęcia jeszcze dodatkowo uchwał szczegółowych i w związku z tym najprawdopodobniej 

zwołane zostaną 2 sesje nadzwyczajne do załatwienia spraw w temacie konsultacji 

społecznych.  

Kolejno głos zabrała Pani H. Buchert- Gwiazda, radca prawny przedstawiając zasady 

przeprowadzenia konsultacji, które winne zostać zakończone w terminie 6.03.2016 r. 

W toku postępowania należy kolejno: 

1. Podjąć uchwałę o zasadach konsultacji społecznych 

2. Podjąć uchwałę określającą szczegóły konsultacji. 

3. Przyjąć w formie uchwały wyniki konsultacji. 

Radni nie wnosili uwag i w zawiązku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Nr XIII/65/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych. 

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

przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
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Ad. 8. 

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok. 

Radni Rady Gminy przeanalizowali przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy 

projekt planu pracy Rady na 2016 rok. Po naniesieniu poprawek Przewodniczący Rady 

Gminy przedstawił pod głosowanie plan pracy na 2016 rok, stanowiący załącznik do 

protokołu. 

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

Ad. 9. 

Przewodniczący komisji kolejno przedstawiali sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok  

i plany pracy na 2016 rok: 

Komisja Rewizyjna - sprawozdanie z pracy komisji – w załączeniu. 

Plan pracy komisji na 2016 r.- w załączeniu. Za przyjęciem planu głosowało 14 radnych, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa - sprawozdanie z pracy komisji  

w załączeniu. 

Plan pracy komisji na 2016 r. – w załączeniu. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw - 0 wstrzymał się - 1.  

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa- sprawozdanie w załączeniu. 

Plan pracy na 2016 rok – w załączeniu. Za przyjęciem głosowało – 14, przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0.  

Ad. 10. 

Informację o podjętych zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy między 

sesjami przedstawiła pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy - w załączeniu. Do przedstawionej 

informacji radni nie wnosili uwag. 

Ad. 11.  

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

między sesjami. Jednocześnie zachęcił radnych, aby na bieżąco zapoznawali się z pismami, 

wpływającymi do biura Rady Gminy: 

1. Dwa pisma z RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu i opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej. 

2. Pismo Wojewody Opolskiego w odpowiedzi na Uchwałę RG Nr XII/83/2015 – do 

wiadomości Rady Gminy. 

3. Urząd Gminy Łubniany w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań 

Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola”. 
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4. Urząd Gminy Tułowice w sprawie rezolucji w przedmiocie naruszalności granic 

powiatu opolskiego. 

Ad. 12.   WOLNE WNIOSKI 

                    Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 14.01.2016 

 

1. Po przeanalizowaniu dokumentów, dot. błędnie sporządzonej informacji SIO  

i toku postępowania w tej sprawie, jak również po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta 

Gminy, Skarbnika Gminy o Dyr. GZEAS Komisja Oświatowa stanęła na stanowisku, 

że w Urzędzie Gminy zabrakło należytej kontroli i staranności w sporządzeniu do 

MEN dokumentów, co spowodowało brak środków na oświatę w 2015 roku. Winę za 

zaistniałą sytuację ponoszą - prócz dyr. PSP w Ligocie Turawskiej - dyr. GZEAS, 

Skarbnik i Wójt Gminy. Reasumując Komisja Oświatowa występuje do Wójta Gminy 

o przedłożenie informacji o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia sprawy 

zaniżonej subwencji oświatowej, spowodowanej błędnym sporządzeniem informacji 

SIO i przedstawienie sposobu wyrównania brakujących środków dla oświaty. 

 

2. Komisja Oświaty wnioskuje, aby Wójt Gminy raz na kwartał informował radnych  

w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. 

Szkoły Stowarzyszeniowej w Węgrach. 

 

                                   Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 15.01.2016 r. 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o informowanie na bieżąco radnych Rady Gminy (raz 

na kwartał) o przebiegu postępowania w sprawie roszczeń odszkodowawczych dot. obiektu 

BASTION w Bierdzanach. 

Informację przedstawiła pani H. Buchert- Gwiazda, radca prawny. Aktualnie nie ma 

rozstrzygnięcia, ale Urząd Gminy prowadzi starania o zawarcie ugody. 

Radny A. Skrzipczyk zapytał, czy zdaniem Radcy Prawnego spółka zgodnie  

z posiadanymi dokumentami mogła na dzierżawionym obiekcie inwestować? 

Z odpowiedzi Radcy Prawnego wynikało, że Spółka miała wstępną zgodę na wejście 

na obiekt, ale występują tam problemy prawne, które należy wnikliwie przeanalizować. 

Natomiast radny J. Farys poinformował zebranych, że odwiedził „BASTION” podczas 

spisywania historii obiektu i był zdziwiony brakiem pomieszczeń dla klubu LZS, w sytuacji, 

kiedy to sołectwo Bierdzany zbudowało obiekt. 

Radny J. Klotka: 
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W sprawie zwrócenia uwagi firmie dowożącej uczniów do szkół, aby kierowcy 

stosowali się do znaków drogowych i nie łamali przepisów.  

Przejazd ul. Bocianową w Zawadzie, która nie jest przystosowana do ruchu autobusów 

powoduje bezpośrednie zagrożenie innym użytkownikom w/w ulicy. 

 W sprawie zobligowania firmy zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg  

w Zawadzie o rzetelne wywiązywanie się z obowiązków oraz stały kontakt z sołtysem.  

Radna D. Matysek: 

W sprawie wykonania rozliczenia (za okres 2013 - 2015) ilość zastępstw nieodpłatnie 

przepracowanych przez dyrektorów we wszystkich placówkach (oddzielnie) oraz ilość 

zastępstw zapłaconych. Wykazać w okresie jw, ilość godzin ponadwymiarowych  

w poszczególnych placówkach – każda oddzielnie. 

 W sprawie wykazania (okres w/w) emerytów zatrudnionych w placówkach 

(przedmioty) z uzasadnieniem niezbędności ich zatrudnienia. Wykazać brak zgłoszeń innych 

nauczycieli, bądź poszukujących pracę, którzy 31. VIII każdego roku mogli podjąć pracę. 

Ad. 13. 

Radni otrzymają odpowiedzi na złożone wnioski w formie pisemnej. 

Ad. 14. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

Za przyjęciem protokołu Komisji Wnioskowej głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymał 

się - 1. 

Ad. 15. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję Rady 

Gminy Turawa. 

 

Protokół spisała:                            Sekretarz sesji: 

K. Ptaszyńska                                Ryszard Kogut 

                                                                                                            Przewodniczący  

                                                                                                       Rady Gminy Turawa 

                                                                                                               Artur Gallus 

 

 

 

 

 


