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Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół nr XVII/2016 

XVII Sesja w dniu 24 czerwca 2016  

Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2016 o godz. 11: 00, a zakończono o godz. 13: 57 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych. 

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  

z Urzędu Gminy: 

Wójt Gminy pan W. Kampa, S. Kubicki, Z-ca Wójta Gminy, M. Zubeil, Skarbnik Gminy, S. 

Brzozowska, Sekretarz Gminy H. Buchert – Gwiazda, Radca Prawny UG, J. Musielak, Dyr. 

GZEAS. 

Kierownicy Referatów: B. Jędrychowicz, P. Dziedzic, B. Kita, A. Mazurkiewicz. 

1. Otwarcie obrad. 

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

Powitał zebranych radnych i obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy.  

2. Sprawy regulaminowe. 

a) Stwierdzenie quorum. 

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

jest 14 radnych i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał (odnotowano jedno 

spóźnienie). 
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b) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował 

radnych, że Wójt Gminy przed sesją wprowadził 2 autopoprawki do projektów uchwał: 

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

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

Głosowano w sprawie: przedstawienia porządku obrad.  

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

Wyniki głosowania 
Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

Zgłoszono kandydaturę:  

Waldemar Czech  

Krzysztof Netter 

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej. 

Wyniki głosowania 
Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

 

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

Radni nie wnosili uwag do udzielonych na piśmie odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2015 r. 

Pani Maria Zubeil, Skarbnik Gminy poinformowała radnych, iż sprawozdanie Wójta 

Gminy z wykonania budżetu za 2015 r., jak również sprawozdanie roczne za 2015 r. i 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Panu 

Waldemarowi Kampa radni otrzymali w ustawowym terminie w formie pisemnej. Radni 

otrzymali również w formie pisemnej Uchwałę RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Turawa za 2015 r. wraz z uzasadnieniem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 r. Radni 

otrzymali również wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 



3 

 

Gminy za 2015 r. i Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 r. 

Omawiając przedmiotowe sprawozdanie Pani Skarbnik zaznaczyła, że budżet na  

2015 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Turawa Nr III/14/2013 z dnia 9 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.  

W ciągu roku plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami 

Wójta do kwot: 

- dochody 30.849.619,32 zł; 

- wydatki 28.852.449,32 zł; 

- przychody 2.830,00 zł; 

- rozchody 2.000.000,00 zł; 

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 28.090.530,52 zł tj w 91, 1% w tym 

dochody bieżące w wysokości 26.379.598,48 zł, czyli 91, 7 %, natomiast dochody majątkowe 

w wysokości  1.710.932,04 zł  tj. w 82,8 %.  

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wyniósł 28.852.449,32 zł, a wykonany został w kwocie 

26.078.655,92  zł tj. 90, 4 % w tym wydatki bieżące plan 25.835.672,54 zł wykonano w 

kwocie 24619.739,88 zł, tj. 95, 3 % a wydatki majątkowe na plan 3.016.776,78 zł wykonano 

w kwocie 1.458.916,04 zł, tj. 48,4 %.  

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 r. przedstawiając  

w pierwszej kolejności dochody, a następnie wydatki w 2015 r. poszczególnymi działami. 

Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Turawa na 

dzień 31.12.2015 r. 

Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

6. Opinia RIO nt sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. 

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu Nr 124/2065 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2015 r. wraz z uzasadnieniem. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy  

z wykonania budżetu za 2015 r. 

Do przedstawionej opinii radni nie wnosili uwag. 

 

7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy i opinia RIO o wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Iwona Duda przedstawiła Uchwałę Komisji 

Rewizyjnej Nr 1/2016 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu, za 2015 r. wraz z uzasadnieniem.  

Do treści przedstawionej uchwały Komisji Rewizyjnej radni nie wnosili uwag. 

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła Uchwałę 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 228/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. nt. opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 r. wraz z uzasadnieniem. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. 

Do treści przedstawionej uchwały radni nie wnosili uwag. 

 

8. Dyskusja na temat realizacji budżetu. 

Radny Benedykt Śliwa wystąpił o przedstawienie informacji na temat ściągalności podatku od 

nieruchomości i wyjaśnienie, dlaczego występują tak duże różnice w ściągalności podatku w 

poszczególnych sołectwach. Największe zalęgłości podatkowe notuje się w Zawadzie i 

Turawie. Ponadto radny zapytał, jakie są możliwości ściągnięcia zaległego podatku. 

Pani Skarbnik przedstawiła informacje dot. działań windykacyjnych prowadzonych przez 

komórkę podatkową i związanymi z tymi windykacjami problemami.  

Pani Skarbnik przedstawiła największych dłużników podatkowych. Jak stwierdziła zaległości 

generują przedsiębiorcy i niektóre ośrodki nad jeziorami? Wyjaśniła ponadto, że zaległości, 

tam gdzie jest to możliwe zapisywane są na hipotece. 

Uzupełniając przedstawioną informacji Wójt wyjaśnił sprawę zaległości ośrodka PETERS. 

Radny B. Śliwa zapytał również, jakie są szanse na sprzedaż J. Małego? 

Odpowiedzi udzielił Kier. Ref. Nieruchomościami. Urząd Gminy ogłosił kolejny przetarg na 

sprzedaż jeziora i czeka na inwestorów.  

Radna D. Matysek zapytała czy Urząd Gminy wystawił już wszystkie decyzje dot. opłaty 

adiacenckiej i czy mieszkańcy występują do Wójta Gminy o całkowite umorzenie 

przedmiotowej opłaty. Wójt poinformował radnych, że nie wyraża zgody na umorzenia opłaty 

adiacenckiej, jedynie przychyla się do prośby mieszkańców o rozłożenie na raty. 

Natomiast Kierownik Ref. Nieruchomościami poinformował radną, że wystawione zostały 

wszystkie decyzje. 

Innych uwag i pytań do realizacji budżetu za 2015 rok radni nie zgłaszali. 

 

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r. 

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie roczne za 2015 rok: 
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Bilans z wykonania budżetu jst. 

Bilans jednostki budżetowej. 

Rachunek zysków i strat. 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

Radni Rady Gminy Turawa nie wnosili uwag do przedstawionych informacji. 

Przewodniczacy Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr XVII/100/2016 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2015 r. 

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2015 r.  

Wyniki głosowania 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Turawa Artur Gallus przedstawił pod głosowanie uchwałę  

Nr XVII/101/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.  

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. 

 

Głosowano w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2015 rok.  

Wyniki głosowania 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

 

Wójt Gminy podziękował za udzielone absolutorium. Podziękował radnym za współpracę  

i pracownikom Urzędu Gminy. 

 

11. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2015 r. radni otrzymali w formie pisemnej. Do przedstawionej informacji nie wnoszono 

uwag. 

12. Podjęcie uchwał: 

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

autopoprawkę do projektu uchwały. Radni w systemie e-sesja mieli możliwość zapoznania się 

z wniesionymi zmianami do projektu uchwały. Ponadto projekt uchwały omówiła pani M. 

Zubeil, Skarbnik Gminy. 

Radna I. Duda zaproponowała, aby w zadaniu dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 w zdaniu 

„montaż siłowni zewnętrznej w Osowcu” zamienić na zdanie ” wykonanie siłowni 

zewnętrznej w Osowcu”. 
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Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na wysoką temperaturę na sali obrad wystąpił  

o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na zainstalowanie klimatyzacji w sali 

konferencyjnej, ponieważ prace w tym zakresie rozpoczęte zostały 10 lat temu. Radni poparli 

wniosek Przewodniczącego RG (za 15 radnych). 

Pani Skarbnik Gminy zaproponowała, aby wprowadzić klimatyzację w całym budynku 

Urzędu Gminy. Radni nie wnosili uwag i zaakceptowali propozycję Skarbnika Gminy. 

Uchwałę Nr XVII/102/2016 w pełnym brzmieniu przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

Wyniki głosowania 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

b) w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Gminy Turawa do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 

Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia 

zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie 

oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach. 

Uchwałę Nr XVII/103/2016 przedstawił Pan B; Kita, Kierownik referatu Turystyki i 

Promocji. 

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia "Apelu Rady Gminy Turawa do Pani Beaty Szydło Prezesa 

Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

utworzenia zasiłków wyrównawczych wyrównawczych w okresie przejściowym 

wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej 

w przedszkolach. 

Wyniki głosowania 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

 

c) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada, Gminy Turawa. 

Projekt uchwały przedstawił Kier. Ref. Nieruchomościami pan P. Dziedzic. Radni nie wnosili 

uwag. 

Głosowano w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada, Gminy Turawa,. 

Wyniki głosowania 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice. 

Wójt Gminy przed sesją wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały. 

Radni nie wnosili uwag. Uchwałę przedstawił Kier. Ref. Nieruchomościami B. Kita. 
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Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą 

Krapkowice. 

Wyniki głosowania 

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

 

13. Stan przygotowań do sezonu turystycznego. 

Informacje o przygotowaniu do sezonu turystycznego przekazywali kolejno: 

1. Kierownik Referatu Turystyki i Promocji – informacja w załączeniu. 

2. Kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami- informacja w załączeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie, dlaczego zamknięta została droga miedzy 

Trzęsiną a jeziorem?. 

Kierownik Ref. Budownictwa pani Jędrychowicz odpowiadając na pytanie radnego 

stwierdziła, że Urząd Gminy podejmie dialog w tej sprawie. 

 

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

Informacje przedstawiła M. Zubeil, Skarbnik Gminy- informacja w załączeniu. 

 

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

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

1. Pismo mieszkańca Turawa- Marszałki, w spr. drogi gminnej i odpowiedz UG w tej 

sprawie. 

2. Uchwałę Rady Gminy Jemielnica w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec działań 

Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenia terytorium Opola. 

3. Przewodniczący RGH poinformował radnych, że UG wystosował pismo do NZOZ 

Praktyka Lekarza Rodzinnego w Turawie (do wiadomości Komisji Rewizyjnej). 

Informację w tej sprawie przedstawi radnym Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze 

sprawa. 

 

16. Wolne wnioski. 

W dyskusji wzięli udział: 

Sekretarz Gminy poinformowała radnych, że dwaj strażacy, radni: K. Netter i B. Śliwa 

otrzymali w dniu 13.05.br. wyróżnienie za zasługi pożarnicze. 

 

- Benedykt Śliwa - radny złożył wniosek w imieniu radnych z Bierdzan: 
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W sprawie wymiany wiaty przystankowej na ul. Szkolnej (obskurna). W przyszłości 

wnioskuje się o możliwe ujednolicenie pod względem kolorystycznym i gabarytowym 

powyższych wiat. Ponadto radny wnioskuje o zobligowanie firmy REMONDIS do 

cyklicznego opróżniania koszy przy przystankach. 

 

- Danuta Matysek: 

W sprawie wykonania znaków ograniczających tonaż pojazdów poruszających się po drogach 

gminnych w Ligocie Turawskiej (wszystkich). 

 

- Andrzej Skrzipczyk: 

W sprawie poprawy bezpieczeństwa przez wystąpienie do PKP o ograniczenie prędkości dla 

przejeżdżających szynobusów z kierunku Kluczbork do Opola, ponieważ nie zwalniają 

przejeżdżając przez ul. Węgierska, Kotorska w Kotorzu Małym, hamując dopiero przy 

peronie. 

 

- Iwona Duda w imieniu radnych z Osowca: w sprawie podjęcia postępowania w celu 

uzyskania przez Gminę Turawa pozwolenia wodno-prawnego zapewniającego przepływ 

wody w kanale Osowiec w ilości niezbędnej do utrzymania należytego stanu technicznego i 

sanitarnego obiektu, życia biologicznego w kanale oraz nawodnienia sąsiadujących gruntów 

rolnych. 

 

- Beata Kupka i Benedykt Śliwa: w sprawie umożliwienia panu Sanderowi pomalowanie 

klatki schodowej w mieszkaniu socjalnym, w którym mieszka, we własnym zakresie ( zwraca 

się do Gminy o zakup farb na ten cel ok. 250 zł). Pismo p. Sandersa w załączeniu. 

 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 30.05.2016 r 

                   Spostrzeżenia z posiedzenia w dniu 30.05.2016 r. 

 

Komisja realizując punkty  posiedzenia: Przygotowanie do sezonu turystycznego dokonała 

objazdu terenów turystycznych i przedstawia swoje spostrzeżenia: 

Jezioro Średnie: 

 

1. Konieczność ustawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Średniej z drogą powiatową. 

2. Wystąpić z ponagleniem do firmy odpowiedzialnej za naprawę huśtawki ( naprawa miała 

być wykonana do dnia 15.05.br.). 
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3. Komisja ponownie występuje o ustawienie tablic informacyjnych na terenie jeziora, 

ponieważ nadal, nagminnie ogłoszenia umieszczane są na drzewach. 

4. Uzupełnić połamane deski na siedziskach. 

5. Usunąć pozostałości po wyrwanej trzcinie. 

6. Oczyścić z pajęczyn lampy parkowe. 

7. Na odcinku ( łuk) od blaszaka na promenadzie zamontować korytka do odprowadzania 

wody. 

8. Przy plaży ( okolica blaszaka ) wyciąć 4 uschnięte sosny – teren gminny. 

9. Uzupełnić kamieniem wyrwy na parkingu przy przystanku PKS, po wcześniejszym 

ustaleniu terenu gminnego.  

10. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność ułożenia chodnika do wc, z uwagi na 

utrudnienia w korzystaniu z wc przez osoby niepełnosprawne. 

11. Komisja zwróciła uwagę na zasadność ustawienia na okres sezonu na plaży przebieralni  

( np. parawanów z lekkiej konstrukcji). 

 

Jezioro Duże 

1. ul. Harcerska- wnioskować o uzupełnienie ubytków w asfalcie. 

2. Wnioskować do RDOŚ o naprawę lub demontaż tablic „Natura 2000”. 

3. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność usunięcia betonowej postawy 

slupów z wystającymi śrubami na promenadzie. 

4. Konieczność naprawy siedzisk na promenadzie. 

Członkowie Komisji bardzo pozytywnie ocenili prace osoby wykonującej prace 

porządkowe na promenadzie sugerując, aby w miarę możliwości dodatkowo wynagrodzić 

pracownika za rzetelną prace. 

Jezioro Srebrne: 

1. Komisja ponawia swoją uwagę dot. usunięcia sterty kamieni z terenu jeziora. 

2. Występuje o przedstawienie informacji, na jakim etapie jest sprawa usunięcia wiaty 

blaszanej. 

Ponadto Członkowie Komisji na wniosek radnej D. Matysek występują o podjęcie 

interwencji w sprawie inwestycji drogowej ul. Dobrodzieńska w Ligocie Turawskiej  

( pobocza i rowy), oddanej do użytku w listopadzie 2015 r. 

- Przewodniczący Rady Gminy: 

- Zwrócił się do Sekretarza Gminy o przygotowanie dokumentów dla radnych dot. ochrony 

danych osobowych, aby umożliwić przesyłanie radnym pism wpływających do biura RG. 
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- Wystąpił o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na zainstalowanie klimatyzacji w 

sali konferencyjnej, ponieważ prace w tym zakresie rozpoczęte zostały 10 lat temu. Radni 

poparli wniosek Przewodniczącego RG. 

- Zwrócił się z pytaniem do Kier. Ref. Gospodarki Nieruchomościami w spr. przepustów na 

ul. Leśnej- odp. otrzyma radny w formie pisemnej. 

 

17. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Pan S. Kubicki, Zastępca Wójta Gminy poinformował radnych, że odpowiedź na złożone 

wnioski otrzymają w formie pisemnej. 

18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej.  

Wyniki głosowania 

Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

19. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Po wyczerpaniu porządku obrad radny A. Gallus, Przewodniczący Rady Gminy zakończył 

obrady i zamknął sesję Rady Gminy Turawa. 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 

 


