
Rada Gminy Turawa                                                                                  
Radni - Sesja 

Protokół nr XVI/2016 

XVI Sesja w dniu 4 maja 2016  

Obrady rozpoczęto 4 maja 2016 o godz. 09:00,  a zakończono o godz. 12:25 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

Obecni: 

1. Waldemar Czech 

2. Iwona Duda 

3. Jerzy Farys 

4. Artur Gallus 

5. Joachim Klotka 

6. Ryszard Kogut 

7. Beata Kupka - 

8. Danuta Matysek 

9. Krzysztof Netter 

10. Adam Prochota 

11. Andrzej Skrzipczyk  

12. Maria Syboń  

13. Benedykt Śliwa 

14. Leonard Warzecha  

15. Róża Wieczorek  

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XVI sesję Rady Gminy Turawa. Powitał 

zebranych radnych i obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy.  

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

i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że Wójt Gminy na podstawie art. 20 pkt 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadził do porządku obrad uchwałę w 

sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016- 2023”. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że Wójt 

Gminy wnioskuje o przesunięcie punktu 9 i 10 po punkcie 5, z uwagi konieczność pilnego wyjazdu. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie porządku pod głosowanie z uwzględnieniem 

wniosku Wójta Gminy. 

 

 

 



Głosowano w sprawie: Przyjęcia porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

1. Otwarcie obrad 

2. Sprawy regulaminowe. 

a) Stwierdzenie quorum. 

b) Przedstawienie porządku obrad. 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Wybór sekretarza sesji. 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

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

6. Informacja o dalszych działaniach w sprawie obrony granic Gminy Turawa. 

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta Gminy w I kwartale br. 

8. Podjęcie uchwał: 

a) Uchwała w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

b) Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

c) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

d) Uchwała w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

e) Uchwała w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023" 

9. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 r. 

10. Stan środków finansowych w oświacie. 

11. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

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

13. Wolne wnioski. 

14. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

15. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

16. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 



c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Głosowano w sprawie: Przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.  

 

Wyniki głosowania 

 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

3. Wybór sekretarza sesji. 

Na sekretarza sesji zgłoszono kandydaturę Ryszarda Koguta 

 

Głosowano w sprawie: Wyboru sekretarza sesji.  

 

Wyniki głosowania 

 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

Zgłoszono kandydaturę: 

Waldemar Czech 

Krzysztof Netter 

 

Głosowano w sprawie: Powołania Komisji Wnioskowej.  

 

Wyniki głosowania 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

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

Radny J. Farys odniósł się do odpowiedzi na wniosek dot. remontu drogi powiatowej Rzędów- Kadłub 

Turawski. Udzielona odpowiedź nie satysfakcjonuje radnego. Radny w powyższej sprawie będzie 

zgłaszał kolejne wnioski. 

Innych uwag radni nie zgłaszali. 

6. Informacja o dalszych działaniach w sprawie obrony granic Gminy Turawa. 

Informację  przedstawił Wójt Gminy Waldemar Kampa. Poinformował zebranych, że Wojewoda 

Opolski pozytywnie zaopiniował wniosek Prezydenta Miasta Opole w sprawie poszerzenia granic 

miasta Opola. Wójt poinformował również zebranych o spotkaniu z posłem Galla w dniu 4.05. br. w 

sprawie zmiany granic miasta Opola. 



Z przedstawionej informacji wynikało również, że mieszkańcy Gminy Turawa łącznie z pozostałymi 

gminami podejmowali szereg działań protestacyjnych celem obrony swoich terenów . 

Radca prawny UG Pani H. Buchert - Gwiazda zaproponowała wezwanie Rady Miasta Opole do 

usunięcia wad prawnych podjętej uchwały. 

 

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta Gminy w I kwartale br. 

Informacje przedstawił Wójt Gminy- Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. 

 

8. Podjęcie uchwał: 

a) Uchwała w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym pismo z dnia 15.04.2016 r. w sprawie wezwania 

Rady Gminy do usunięcia wad i błędów zawartych w MPZP wsi Zawada części Z 3 uchwały 

XXII/138/2013 z dnia 7.02.2013 r. łącznie z załącznikami. 

Sprawa przedstawiana była na poszczególnych komisjach Rady Gminy. 

W następnej kolejności sprawę omówiła pani B. Jędrychowicz, Kierownik Ref. Budownictwa, 

przedstawiając uzasadnienie do uchwały. 

Radni nie wnosili uwag ani do treści przedstawionego pisma ani do przedstawionego projektu 

uchwały. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy uchwałę Nr XVI/95/2016 w sprawie odmowy 

uchylenia uchwały poddał pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: odmowy uchylenia uchwały. 

Wyniki głosowania 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nieobecni: 1. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie zgadza się wynik głosowania, co nie ma wpływu na 

wynik głosowania. 

b) Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 r. Wójt Gminy przed sesją wprowadził 

autopoprawkę do projektu uchwały. 

Uchwałę z wprowadzonymi poprawkami przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. 

Radni nie wnosili uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie Uchwałę Nr XVI/ 96/2016 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy w 2016 r. 



Głosowano w sprawie:  zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

Wyniki głosowania 

Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, , nieobecni: 1. 

c) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Radni przed sesją otrzymali załączniki do uchwały- radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wyniki głosowania 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

d) Uchwała w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym pismo z dnia 20.04.2016 r. w sprawie wezwania 

Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa własności w związku z Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr 

XXVII/166/2009 łącznie z załącznikami. 

Radni zapoznali się ze sprawą na komisjach Rady Gminy. 

W następnej kolejności sprawę szczegółowo przedstawiła Kierownik Ref. Budownictwa. Przedstawiła 

uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XVI/ 98/2016 r. Radni nie wnosili uwag ani nie zadawali 

pytań. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwalę pod głosowanie 

Głosowano w sprawie: odmowy uchylenia uchwały..  

Wyniki głosowania 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

e) Uchwała w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023" 

Projekt uchwały przedstawił Kier. Referatu Turystyki i Promocji Gminy 

Radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: "Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023".  

Wyniki głosowania 

Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

9. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 r. 

Radni otrzymali informację w formie pisemnej. Kierownik Referatu Budownictwa omówiła kolejno 

wszystkie inwestycje. 

- Artur Gallus: Radny zapytał, jaki jest stopień procedowania hali gimnastycznej i jakie UG otrzyma 

dofinansowanie na realizację powyższej inwestycji.  W odpowiedzi Kie. Ref. Turystyki wyjaśnił, że 

jest wykonana dokumentacja i pozwolenie budowlane. Z wstępnych informacji wynika, że gmina 

może otrzymać większe dofinansowanie do inwestycji. Wójt Gminy czyni starania, aby rozmawiać o 



sprawie w Ministerstwie. 

- Iwona Duda: Radna zapytała, kiedy będzie wykonany remont terenu przy Gimnazjum i czy są 

możliwości dofinansowania zewnętrznego zadania. 

W odpowiedzi Kier. Ref. Turystyki wyjaśnił, że nabór wniosków na dofinansowanie powyższej 

inwestycji może być ogłoszony w przyszłym roku. 

- Adam Prochota: Radny zapytał o wysokość dofinansowania środków z FOGRU na dwa zadania: ul. 

Polna w Ligocie i Nadleśna w Bierdzanach. 

B. Kita – Ostateczna wysokość dofinansowania określona zostanie po przetargu.  

 

10. Stan środków finansowych w oświacie. 

Informację przedstawił Dyr. GZEAS – radni otrzymali informację w formie pisemnej. 

Dyr. GZEAS przeprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty za nieścisłości w przedstawionych 

informacjach na posiedzeniu komisji dot. danych z roku 2014, deklarując jednocześnie 

zweryfikowanie przedstawionych danych i ich poprawienie.. 

Informacje uzupełniła Skarbnik Gminy przedstawiając radnym informację dot. wydatków szkół w 

porównaniu z otrzymaną subwencją. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji przedstawiła i omówiła kolejno tematy z ostatniego 

posiedzenia Komisji 29.04.2016 r.: 

1. Informacja Dyrektora Gimnazjum o osiągnięciach w kierowanej przez siebie placówce. 

2. Stan środków finansowych w oświacie w świetle podziału subwencji na rok 2016 r. 

3. Analiza odpowiedzi na wnioski Komisji Oświatowej i radnych dot. wydatkowania środków w 

oświacie. 

4. Informacja Wójta w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych RIO dot. Szkoły 

Stowarzyszeniowej ( wniosek Komisji z 22.01.br.). 

Przewodnicząca komisji poinformowała zebranych, że w posiedzeniu komisji uczestniczyła Dyr. 

gimnazjum w Turawie, która poruszyła sprawę rachunków za energię elektryczną z 2013 roku. 

Obecnie placówki oświatowe otrzymują za ten okres rachunki. W toku przeprowadzonej dyskusji 

radni sugerowali, aby sprawą zajął się Dyrektor GZEAS i wyjaśnił problem. 

Protokół komisji stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

11. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

Informacje przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu. 

Radni nie wnosili uwag. 



 

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

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

1. Regionalna Komisja Orzekająca w Opolu w sprawie naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu -  do zapoznania się radnych w 

biurze Rady. 

2. Uchwała nr XVI/134/16 Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska na temat 

nienaruszalności granic Gmin powiatu opolskiego. 

3. Uchwała Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów 

oraz Ministra Edukacji narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych. 

4. Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego. 

5. Prezydent miasta Opola w sprawie uzupełnienia uchwały Nr  XV/89/2016- załatwiona sprawa 

po poprzedniej sesji. 

Pani Sekretarz Gminy przedstawiła pismo Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie przygotowania apelu o 

zmianę obowiązującego prawa dot. działania wbrew woli mieszkańców. Rada Gminy dała delegację 

do podjęcia działania UG w tym kierunku. 

 

13. Wolne wnioski. 

J. Farys: 

Za pośrednictwem Urzędu Gminy w Turawie składam wniosek naprawy lustra na drodze powiatowej 

na odcinku Rzędów- Turawa, przy wlocie z drogi byłego ośrodka harcerskiego.  

A. Prochota: 

1. W sprawie spotkań i rozmów sołtysa wsi Zawada z prezydentem miasta Opola.  

W związku z brakiem reakcji na mają prośbę skierowaną do Wójta na ostatniej sesji RG 

proszę ponownie o przedstawienie pisemnych wyjaśnień w sprawie wielokrotnych spotkań i 

rozmów sołtysa wsi Zawada oraz członków Rady Sołeckiej z Prezydentem miasta Opola, 

dotyczących poszerzenia granic miasta Opola. W wyjaśnieniu proszę zawrzeć stanowisko, 

jakie prezentowali w/w w spotkaniach.  

2. Proszę ponownie o pisemną informację na temat postępowania w sprawie odszkodowania za 

budynek BASTION w Bierdzanach.   



3. Proszę o przygotowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem 

UG Turawa.  

A. Skrzipczyk: 

W sprawie udrożnienia oraz utwardzenia terenu wokół studzienki kanalizacji deszczowej w 

Turawie przy ul. Kościuszki 10- wniosek kierowany do ZDP w Opolu.  

B. Śliwa: 

1. W sprawie postawienia kontenera KP- 7 na terenie obejścia budynku socjalnego  

(dawny Dom Nauczyciela). Mieszkańcy budynku złożyli deklarację, że we własnym 

zakresie uprzątną obejście ze śmieci i pozostałości po remontach  

i wyprowadzce poprzednich lokatorów.  

2. W sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych Stawowej i Dębowej oraz 

ustalenia pierwszeństwa przejazdu( ustawienie znaku).  

A. Gallus: 

W sprawie przygotowania pisemnej informacji dotyczącej procedury ponownego uruchomienia 

ośrodka zdrowia w Kadłubie Turawskim z przedstawieniem pism i stanowisk od czasu zamknięcia tej 

placówki. 

 

L. Warzecha: 

W sprawie uzupełnienia ubytków asfaltu na ul.: Jodłowa, Kościelna, Poliwodzka w Zakrzowie 

Turawskim.  

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa. 

Po lustracji dróg Gminnych w miejscowościach: Zawada, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Turawa, 

Marszałki. 

ZAWADA: 

1. Uzupełnić ubytki w asfalcie na ul. Wodociągowej i Bocianowej. 

2. Podjąć działania w sprawie zamontowania progów zwalniających na ul. Kępskiej  

i Polnej. 

3. Przystąpić do usunięcia wystających pni po wyciętych topolach i suchych, nasadzonych 

drzewek. 

4. Doprowadzić do usunięcia szkód, powstałych po wykonaniu kanalizacji – zapadające się 

studzienki. 

5. Udrożnić studzienki deszczowe na ul. Wodociągowej. 

6. Ściągnąć nadmiary pobocza na drogach Gminnych. 

7. Podjąć działania w celu oświetlenia łącznika ul. Brzegowej i Wodociągowej. Obecnie 

występuje całkowity brak oświetlenia tego terenu. 

KOTÓRZ  MAŁY: 



1. Na ul. Zielonej (od ul. 1- Maja) występuje konieczność odtworzenia rowu melioracyjnego. 

2. Wystąpić o naprawę nawierzchni przy przystankach w ciągu drogi powiatowej (tworzą się 

duże kałuże). 

3. Dokonać naprawy nawierzchni na ul. Szkolnej (naprzeciw krzyża) gdzie tworzy się duża 

kałuża. 

4. Uzupełnić ubytki w asfalcie na ul. Zielonej i Wodnej. 

5. Podjąć działania w celu naprawy łącznika drogi ul. Węgierskiej z Opolską (stan fatalny) teren 

kolei. 

6. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o udrożnienie przepustu  (przejazd na skrzyżowaniu 

ul. Opolskiej z Wodną). 

7. Podjąć działania w celu ściągnięcia nadmiernego pobocza przy drodze powiatowej. 

8. Wymienić znak drogowy przy ul. Wodnej (ulica ślepa) z powodu uszkodzenia. 

KOTÓRZ WIELKI: 

1. Wystąpić o uporządkowanie prywatnego terenu (działka Nr 26 i 27). 

2. Wystąpić do właściciela działki Nr 24 (na zakręcie ul. Polnej) o przycięcie żywopłotu, który 

ogranicza widoczność. 

3. Wystąpić do właściciela działki 125 o uporządkowanie terenu. 

4. Zwrócić się do właściciela działki Nr 48 na ul. Polnej o zabezpieczenie nieruchomości, 

zagrażającej bezpieczeństwu. 

5. Wystąpić o „zebranie” nadmiernego pobocza przy drodze powiatowej. 

6. Podjąć działania w celu utwardzenia placu przy przystankach i uzupełnienia pobocza. 

TURAWA:   

1. Uzupełnić tłuczniem ubytki na drodze gminnej- ul. Ogrodowa. 

MARSZAŁKI: 

1. Wyprofilować i utwardzić skrzyżowanie ul. Miodowej i Sosnowej. 

2. Uzupełnić tłuczniem ul. Miodowej i część ul. Cisowej. 

3. Utwardzić plac wokół przystanków z powodu tworzenia się dużych kałuż. 

4. Wystąpić do Lasów Państwowych o ustawienie barierek do lasu od ul. Miodowej. 

5. Uzupełnić tłuczeń na ul. Malinowej. 

6. Zlikwidować nierówności, gdzie tworzą się kałuże na ul. Grabowej- wjazd od Jodłowej na 

odcinku od słupa Nr 95 do 96. 

7. Uzupełnić tłuczniem wjazd od ul. Lipowej na ul. Bukowa. 

 

14. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Z-ca Wójta Gminy Pan S. Kubicki poinformował radnych, że odpowiedzi na wnioski udzielone 



zostaną w formie pisemnej. 

 

15. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła protokół. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania 

 

Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 1. 

 

16. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XVI sesję Rady Gminy. 

                                                                                                    Przewodniczący Rada Gminy Turawy  

                                                                         Artur Gallus 

 

Przygotował: K. Ptaszyńska 

 

Sekretarz sesji: R. Kogut 

                            

    

 

 


