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                                                      Protokół Nr XV/2016 

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 04.03.2016 r. 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. 

godz. 9
00

- 13 

 
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 Gminy 

3. Stanisława Brzozowska – Sekretarz Gminy 

Kierownicy Referatów i pracownicy poszczególnych referatów: 

- B. Jędrychowicz,- Kierownik ref. Budownictwa  

- A. Mazurkiewicz – kierownik ref. Finansów,  

- R. Kita – kierownik ref. Promocji i Turystyki,  

- P. Dziedzic – kierownik ref.  Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

- J. Musielak – Dyrektor GZEAS,  

- B. Bosy – Kierownik GOPS. 

- H. Buchert- Gwiazda – Radca prawny UG. 

Zaproszone osoby: 

- H. Zapiór – radny Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XV 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.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że Wójt Gminy wprowadził do 

porządku obrad uchwałę (na 7 dni) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej  

w miejscowości Zawada, Gmina Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia:  
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Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnosili uwag. W związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie porządku pod głosowanie. Za przyjęciem 

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

1. Sprawy regulaminowe. 

 stwierdzenie quorum, 

 przedstawienie porządku obrad, 

 przyjęcie protokołu z ostatnich sesji (22.01.2016 i 11.02.2016). 

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Spotkanie z radnym powiatu - informacja o pracy Rady Powiatu, pytania i wnioski 

radnych. 

5. Analiza i wydanie opinii w przedmiocie konsultacji społecznych w sprawie zmiany 

granic Gminy Turawa - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 

zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa 

Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola. 

6. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r., 

 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 r., 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, 

gmina Turawa, 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, 

gmina Turawa. 

 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, 

Gmina Turawa. 

7. Sprawozdanie GOPS z zabezpieczenia podopiecznych w okresie zimowym, stan 

bezrobocia na terenie Gminy. Raport z funkcjonowania „Koperty życia”, stan służby 

zdrowia na terenie Gminy. 
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8. Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa. 

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

podjętych między sesjami.  

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.  

     

  Radni nie wnosili uwag do protokołów sesji z dnia 22.01.2016 i 11.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższe protokoły pod 

głosowanie. Za przyjęciem głosowało - 15 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 15 

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 15 radnych. Za powołaniem Komisji Wnioskowej głosowało - 13 radnych, przeciw 

- 0, wstrzymało się – 2 radnych. 

  W następnej kolejności radny A. Prochota złożył wniosek, aby w trybie pilnym 

wezwać na sesję sołtysa sołectwa Zawada w celu wyjaśnienia sprawy spotkania  

z Prezydentem Opola i powiększenia granic miasta Opola. 

W powyższej sprawie zabrał głos Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie złożony wniosek. W głosowaniu brało 

udział 14 radnych (jeden radny nie głosował). Za przyjęciem – 10 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymało się - 4.  

Ad. 4. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy w sesji uczestniczył radny Rady Powiatu H. 

Zapiór, który złożył sprawozdanie z pracy Rady Powiatu. 
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Pytania i prośby do radnego złożyli: 

- radny J. Klotka dot. remontu ul. Luboszyckiej, 

- radny J. Farys – prośba o monitorowanie remontu drogi w Kadłubie Turawskim. 

- Wójt Gminy – sprawa remontu mostu w Turawie. 

 

 

Ad. 5. 

Pan S. Kubicki, Zastępca Wójta przedstawił uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu 

części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola. 

Wójt Gminy zaprosił na sesję Rady Powiatu w dniu 7.03.2016 r. 

W następnej kolejności Sekretarz Gminy odpowiadając na wniosek radnego A. Prochoty 

wyjaśniła, że odbyła rozmowę telefoniczną z sołtysem Zawady, który nie może przybyć na 

sesję Rady Gminy w trybie pilnym. 

Stałe Komisje Rady Gminy wydały pozytywną opinię do projektu prezentowanej uchwały. 

Projekt uchwały Nr XV/89/2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany 

granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy 

Turawa i jego włączeniu do miasta Opola Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

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

0, wstrzymało się - 0. 

Projekt uchwały Nr XV/90/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r. 

przedstawił Kier. Referatu Gospodarki Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

pan P. Dziedzic.  

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Projekt uchwały przegłosowano.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosował 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

Trzy kolejne projekty uchwał przedstawiła Kierownik Referatu Budownictwa Pani B. 

Jędrychowicz, tj: 

Nr XV/91/2016 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 r. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 
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Projekt uchwały przegłosowano.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

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

Nr XV/92/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Projekt uchwały przegłosowano.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

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

Nr XV/93/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Projekt uchwały przegłosowano.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

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

Kolejną uchwałę, Nr XV/94/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w 

miejscowości Zawada, Gmina Turawa,  którą wprowadził pod obrady Wójt Gminy (na 7 dni) 

przedstawił Kierownik Pan P. Dziedzic. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Projekt uchwały przegłosowano.  

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

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

Ad. 7. 

Sprawozdanie GOPS z zabezpieczenia podopiecznych w okresie zimowym, stan 

bezrobocia na terenie Gminy przedstawiła Pani B. Bosy, kierownik GOPS Turawa. 

Pani Kierownik odpowiedziała na wszystkie pytania i uwagi radnych. 

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych bez wnoszenia uwag. 

 Raport z funkcjonowania „Koperty życia”, stan służby zdrowia na terenie Gminy 

przedstawił Kierownik Ref. Turystyki i Promocji Gminy Pan R. Kita. 

Radni nie wnosili uwag. 

 Informację o funkcjonowaniu służby zdrowia przedstawił Kier. ref. P. Dziedzic.  

Z przedstawionej informacji wynikało, że w punkcie konsultacji medycznej w Kadłubie 

Turawskim przeprowadzono remont, zgodny z zaleceniami Sanepidu. Wysłane zostało  
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z Urzędu Gminy pismo do dr Różańskiej z pytaniem czy przyjmuje warunki umowy dot. 

obsługi punktu medycznego w Kadłubie Turawskim. 

W podjętej dyskusji radni podejmowali sprawę uruchomienia punktu medycznego  

w Kadłubie Turawskim i sprawę jego zamknięcia przez dr Różańską.: 

- radny J. Farys – Czy zamknięcie punktu w Kadłubie Turawskim 4 lata temu było zgodne  

z prawem, skoro prowadzenie usług medycznych w Kadłubie Turawskim było zawarte  

w umowie wynajem lakolu? 

- radna D. Matysek – Czy dr Różańska poinformowała na piśmie UG o zaprzestaniu 

działalności medycznej w Kadłubie Turawskim? 

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował radnych, że nie było umowy wynajemu na Kadłub 

Turawski. 

- Przewodniczący RG - czy dr Różańska musi podpisać nową umowę na Kadłub Turawski? 

- radny L. Warzecha wypowiedział się za koniecznością otwarcia punktu medycznego w 

Kadłubie Turawskim. 

Ad. 8. 

Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa przedstawił Kier. Referatu Pan P. 

Dziedzic. Radni otrzymali informacje w formie pisemnej. 

Pytania radnych: 

radny L. Warzecha: 

Czy UG stosuje proporcjonalność prac melioracyjnych w poszczególnych sołectwach do 

wielkości zebranych składek?    

P. Dziedzic - rowy meliorowane są ze względu na potrzeby, a nie ze względu na wielkość 

zebranych składek? 

B. Śliwa - co UG robi w sprawie niepłaconych składek? 

P. Dziedzic – Jest to za niska kwota aby zatrudniać firmy windykacyjne. 

J. Farys - Jak wygląda współpraca z Nadleśnictwem w sprawie melioracji rowów w lasach? 

P. Dziedzic- współpraca się poprawiła. 

Innych uwag radni nie składali. 

Ad. 9. 

Informację o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy podjętych 

między sesjami przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Radni nie wnosili uwag. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10. 
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Przewodniczący RG Przedstawił pismo, które wpłynęło do biura Rady Gminy między 

sesjami, a mianowicie w sprawie odpowiedzi na skargę dot. działalności handlowej nad J. 

Średnim. 

Radni nie wnosili uwag. 

Ad. 11 

Wolne wnioski złożyli: 

Komisja Oświaty. Kultury Zdrowia i Partnerstwa: 

1. Komisja po wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela LZS Turawa dotyczącego 

zabezpieczenia środków na rewitalizację boiska sportowego popiera wniosek o 

powyższe dofinansowanie z uwagą o konieczności ogrodzenia boiska. 

2. Komisja występuje z wnioskiem do Wójta Gminy, aby na spotkaniach i wystąpieniach 

propagował funkcjonowanie „Koperty Życia” na terenie naszej Gminy. 

Radny J. Farys: 

W sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego o remont odcinka drogi na trasie Kadłub 

Turawski – Rzędów. 

Radny A. Prochota nawiązując do swojego wcześniejszego wniosku dotyczącego sołtysa 

Zawady, wystąpił o informację pisemną do Wójta Gminy w sprawie wyjaśnienia 

postępowania swoich przedstawicieli w terenie.  

Ad. 12. 

Odpowiedzi na złożone wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

Ad. 13. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. Za przyjęciem Protokołu Komisji 

wnioskowej głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.  

Ad. 14  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o konieczności składania oświadczeń 

majątkowych. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję Rady Gminy 

Turawa.  

Protokół spisała:                                Sekretarz Sesji 

W. Spyra                                              R. Kogut 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                        Artur Gallus 


