
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XIX/2016 r.  

XIX Sesja w dniu 3 października 2016  

Obrady rozpoczęto 3 października 2016 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 16:05 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  

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, B. Kita, R. 

Engiel. 

1. Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XIX nadzwyczajną sesję Rady 

Gminy Turawa, która zwołana została na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy. 

 

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. Radna Syboń 

usprawiedliwiła swoja nieobecność. 

 

b) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia, który złożony został 

przez Wójt Gminy łącznie z wnioskiem o zwołanie sesji. 



 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

 

Wyniki głosowania 
 

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

 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia w sprawie ustalenia zasad 

wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad 

działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu 

przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015- 2020. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Stanisława Brzozowska, Sekretarz Gminy. Do 

treści przedstawionego projekty radni nie wnosili uwag. 

 

 

Głosowano w sprawie: porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i 

środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na 

rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i 

ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 

Opolskiej na lata 2015- 2020..  

 

Wyniki głosowania 
 

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

 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 

rok. 

 

Projekt uchwały omówiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. Przedstawiła jednocześnie 

drugi projekt uchwały powiązany bezpośrednio z pierwszą tj. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych Gminy Turawa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu. Poinformowała radnych, że przed wyemitowaniem obligacji konieczna jest 

opinia RIO ( wydanie opinii trwa miesiąc). Ta sytuacja, zdaniem Skarbnika Gminy, 

zadecydował o wprowadzeniu projektów uchwał na sesję nadzwyczajną. Pani 

Skarbnika Gminy stwierdziła, że zaplanowane w budżecie zaciągnięcie pożyczki i 

kredytu zamienia się w chwili obecnej na obligacje. 

W podjętej dyskusji radni przedstawiali swoje niedozwolenie z faktu wprowadzania 

tak ważnych ( finansowych uchwał) na sesję nadzwyczajną, bez wcześniejszego 

omawiania ich na Komisjach  Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy w swojej wypowiedzi zaznaczył, że na dzień dzisiejszy 

radni nie mają informacji o ostatecznych kosztach budowy hali sportowej i 



podejmowanie w takiej sytuacji decyzji o wysokości emisji obligacji jest 

przedwczesne. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby podjąć jedynie 

decyzję o emisji obligacji zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej na 2016 r. tj. w 

wysokości 2.967.000 zł, a w roku przyszłym w razie konieczności emitować kolejne 

obligacje. Na propozycję Przewodniczącego Rady Gminy nie wyraziła zgodę 

Skarbnik Gminy. Zdaniem Skarbnika Gminy UG w przyszłym roku może nie 

otrzymać pozytywnej opinii RIO, ponieważ Gmina może być niewypłacalna w ocenie 

RIO, a brak środków może skutkować zablokowaniem wspólnej inwestycji, 

realizowanej w ramach Aglomeracji Opolskiej- budowa ścieżek rowerowych. Wójt 

poinformował radnych, że po ostatnich uzgodnieniach zadanie to będą realizowały 

Gminy oddzielnie, a nie jak wcześniej było przyjęte- Powiat Opolski. 

W dyskusji zabrał głos radny Prochota. Radny na wstępie zwrócił się do Pani 

Skarbnik, aby w swoich wypowiedziach nie używała czynnika osobistego np. ”bardzo 

mi zależy”. Radny zwrócił również uwagę na fakt, że o dużych kwotach radni mają 

podejmować decyzje „na szybko”, bez konsultacji na komisjach. Zapytał również 

radnych, czy zapoznali się z wynikami przetargu na budowę hali?  

Natomiast Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że radni uchwalając 

zmiany w WPF mają rozeznanie o zadłużeniach Gminy i uważała, że w takiej sytuacji 

obecne uchwały są jedynie sprawami kosmetycznymi. 

Radni wypowiadali się również o przełożeniu uchwał na kolejną sesję, zwoływaną w 

trybie zwyczajnym. Sugerowano ponadto, aby wnioskodawca uchwał wycofał je z 

porządku obrad, ale nie doszło do takiej sytuacji. 

Po ogłoszonej przez Przewodniczącego przerwie przystąpiono do głosowania uchwał.   

Radny Prochota zaapelował do radnych o przyjecie uchwał i danie Wójtowi Gminy 

„zielonego światła” do realizacji zadań. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok..  

 

Wyniki głosowania 
 

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

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Turawa oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Radni w I kolejności ( na prośbę Pani Skarbnik) przegłosowali zapis w §3, punkt 1.( 

Za -13 radnych, przeciw -0, wstrzymało się 1), a w następnej kolejności zapis §3, 

punkt 2(Za -5, przeciw – 0, wstrzymało się – 8). 

Pani Skarbnik Gminy odczytała treść Uchwały Nr XIX/115/2016 i radni przystąpili do 

głosowania.  

 

Głosowano w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Turawa oraz określenia 



zasad ich zbywania, nabywania i wykupu..  

 

Wyniki głosowania 
 

Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

 

5. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji. 

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy radny Artur Gallus 

zamknął XIX nadzwyczajna sesje Rady Gminy. 

 

 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


