
Rada Gminy Turawa 

Radni - Sesja 

Protokół nr  XVIII/2016 

XVIII Sesja w dniu 19 sierpnia 2016  

Obrady rozpoczęto 19 sierpnia 2016 o godz. 09: 00, a zakończono o godz. 13: 40 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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, J. Musielak, 

Dyr. GZEAS. 

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

1. Sprawy regulaminowe. 

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

Powitał zebranych radnych i obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy. Powitał również 

zaproszonego na posiedzenie Pan Arkadiusza Pisarskiego, V-ce Prezesa Lubelskiej Fundacji 

Inicjatyw Ekologicznych. 

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. 



 

 b) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że 

Wójt Gminy przed sesją wprowadził 3 autopoprawki do projektów uchwał: 

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

- w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek budżetowych Gminy Turawa, 

-  w spr. zmiany WPF w zał. Nr 2. 

Ponadto Wójt Gminy na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

Gminnym wprowadził pod obrady uchwałę w spr. akceptacji wysokości taryf i ewentualnych 

dopłat w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie systemu gospodarki 

osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją 

energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

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

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

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

2. 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: 1, nieobecni: 0. 

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

Radni otrzymali odpowiedź na złożone wnioski w formie pisemnej. 

4. Podjęcie uchwał: 

a) W sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa 

na lata 2015-2020. 



Projekt 2 kolejnych uchwał w tym zakresie przedstawił Pan Arkadiusz Pisarski, V-ce Prezes 

Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych, który przedstawił radnym prezentacje 

multimedialną. 

Radni w podjętej dyskusji zadawali pytania o możliwości gazyfikacji Gminy Turawa.  

Prezentujący temat odpowiedział na wszystkie pytania i uwagi radnych. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Turawa na lata 2015-2020..  

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

b) W sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Turawa. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa..  

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

c) W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek budżetowych Gminy Turawa. Projekt uchwały omówił dyrektor GZEAS pan Jerzy 

Musielak.  

W podjętej dyskusji głos zabrała radna D. Matysek. Radna w swojej wypowiedzi zaznaczyła, 

że o konieczności przekształcenia GZEAS radni dowiedzieli się przed sesją, Urząd Gminy nie 

informował, ani nie sygnalizował, że zachodzi taka konieczność. Na posiedzeniu komisji nie 

przedstawiono również żadnych kosztów reorganizacji. W związku z powyższym 

Przewodnicząca Komisji Oświaty zasugerowała, aby radni na dzisiejszej sesji nie 

podejmowali powyższej uchwały i ponownie skierowali temat na posiedzenie komisji, łącznie 

ze Statutem. Radna zaznaczyła również (w nawiązaniu do ostatnich nieprawidłowości 

wynikłych po kontroli U K S), że w przedstawionym projekcie uchwały nie ma zapisów dot. 

kontroli GZEAS nad jednostkami oświatowymi. 

Do tematu kontroli odniosła się pani Skarbnik zaznaczając, że takiego zapisu nie może być  

w uchwale, ponieważ kontrole w jednostkach oświatowych GZEAS może prowadzić tylko na 

zlecenie Wójta Gminy. 



Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że większość projektów uchwal wpływa 

do biura Rady Gminy w ostatniej chwili i zaapelował do władz UG, aby przygotowywać 

projekty uchwały z wyprzedzeniem i składać je w biurze RG. 

Głosowano w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Turawa..  

Wyniki głosowania Za: 3, przeciw: 5, wstrzymało się: 7, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. 

d) W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 

Krapkowice realizacji zadania publicznego. 

Głosowano w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 

Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego..  

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

 

e) W sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o podjęcie aktywności i starań 

zmierzających do zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym. 

Głosowano w sprawie: poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o podjęcie aktywności i 

starań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym.  

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

f) W sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, pani M. Zubeil.  

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2016 r..  

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

g) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Głosowano w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej..  

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

h) W sprawie akceptacji wysokości taryf i ewentualnych dopłat określonych w Studium 

Wykonalności przedsięwzięcia pn. ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w 



oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją 

energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”. ( Projekt 

uchwały wprowadzony na 7 dni). 

Projekt uchwały przedstawiła Pani D. Wajs, Prezes WiK  Turawa. Odpowiedziała na 

wszystkie pytania radnych. 

Głosowano w sprawie: akceptacji wysokości taryf i ewentualnych dopłat określonych w 

Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w 

oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją 

energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”. 

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

5. Sprawy oświaty 

- Stan przygotowania do nowego roku szkolnego 2016/2017 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa przedstawiła protokół z 

objazdu placówek oświatowych: 

a. Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej i oddział przedszkolny. 

b. Społeczna Szkoła w Kadłubie Turawskim. 

c. Przedszkole w Rzędowie " Akademia Kubusiowa". 

d. Przedszkole w Kotorzu Małym. 

e. Społeczna Szkoła w Węgrach. 

Radna D. Matysek omówiła kolejno stan przygotowań poszczególnych placówek do roku 

szkolnego. Z przedstawionej informacji wynikało, że generalnie wszystkie placówki są 

przygotowane do nowego roku szkolnego. 

- Założenia i zamierzenia Gminy w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o systemie 

oświaty. 

Wstępną informację dot. stanu oświaty po planowanej reformie przedstawił dyr. GZEAS 

 J. Musielak. Z przedstawionej informacji wynikało, że Gmina planuje pozostawienie 

wszystkich szkół podstawowych i utworzenie szkoły podstawowej w Turawie w miejsce 

gimnazjum. Radni natomiast w swoich wystąpieniach zwracali uwagę aby dyrektorzy 

poszczególnych placówek nie przyjmowali nowych nauczycieli tylko prowadzili racjonalną 



gospodarkę kadrową i zagospodarowywali w miarę konieczności nauczycieli z innych 

placówek z terenu Gminy. 

c) Obsługa administracyjno - księgowa szkół w myśl nowelizacji ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 25 czerwca 2015 r zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie 

o rachunkowości.  Temat przedstawił dyr. GZEAS Pan J. Musielak podczas prezentacji 

projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Turawa. 

 

d) Wyniki kontroli UKS w oświacie - zapoznanie z protokołem kontroli i zaleceniami. 

Wyniki kontroli UKS przedstawiła pani Skarbnik Gminy. Temat powyższy był ujęty w 

porządku posiedzenia wszystkich komisji RG, które odbyły posiedzenia przed sesją RG. 

Radni otrzymali odpowiedzi na uwagi i pytania związane z przeprowadzoną kontroliąUKS i 

w dniu sesji nie wnosili uwag. 

 

6. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 r. 

Realizację inwestycji zaplanowanych przedstawiła pani B. Jędrychowicz. Radni otrzymali 

informacje w formie pisemnej. 

W podjętej dyskusji radni podejmowali następujące tematy: 

radna R. Wieczorek zapytała o odwodnienie ul. Opolskiej ( wpłynęło 5 ofert i UG wybierze 

najkorzystniejszą). 

Radny K. Netter podjął temat projektu na ścieżki rowerowe. Radny złożył wniosek o zmianę 

trasy z uwagi na bezpieczeństwo w Kotorzy Wielkim. 

Innych uwag radni nie wnosili. 

7. Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania obiektów komunalnych 

(wszystkie zasoby). 

Radni otrzymali informacje w formie pisemnej. Informacje uzupełnił Kierownik Ref. 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pan P. Dziedzic. Kierownik 

odpowiedział na uwagi Komisji Oświaty dot. zagospodarowania mieszkań w budynkach 

oświatowych i rozwiązani tam problemów z ogrzewaniem obiektu ( Kadłub Turawski, 

Rzędów). 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionej informacji. 



8. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych w II kwartale br. i o pracy Wójta w II 

kw.br. 

Wójt przedstawił informacje o realizacji uchwał podjętych w II kwartale br. i o pracy Wójta w 

II kw.br. Radni do przedstawionych informacji nie wnosili uwag. 

 

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

Informacje w imieniu Wójta Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy pani M. Zubeil. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu. Radni nie wnosili uwag. 

 

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

 

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

między sesjami 

-  Ośrodek Wypoczynkowy „Wodnik” w spr. zainstalowania oświetlenia ul. Cichej- radni 

postanowili sprawę przekazać Wójtowi Gminy w celu zabezpieczenia w miarę możliwości 

środków w budżecie Gminy. 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej- odp. na pismo dot. wyrównania zasiłków 

wyrównawczych- do wiadomości radnych. 

-   ZDP w Opolu dot. odpowiedzi na wnioski radnych- do wiadomości. 

-   Stowarzyszenie „Słoneczna Zatoka” w spr. modernizacji chodnika przy ul. Pływackiej przy 

J. Dużym. Radni postanowi przekazać pismo Wójtowi Gminy w celu zabezpieczenia środków 

w budżecie Gminy na 2017 r. 

- Skargę mieszkańca wsi Rzędów na działalność Kierownik GOPS. Przewodniczący Rady 

Gminy zaproponował, aby skargę skierować do rozpatrzenia Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Partnerstwa, która przedstawi radnym opinie na kolejnej sesji. Radni nie wnosili 

uwag. 

11. Wolne wnioski. 

Wolne wnioski złożyli: 



Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa w dniu  12.08.2016 r. 

1. Komisja wnioskuje o rozwiązanie sprawy mieszkań gminnych mieszczących się  

w budynku szkoły w Kadłubie Turawskim i Przedszkola w Rzędowie przed sezonem 

grzewczym. 

2. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie przetargu na środki czystości i opał dla 

jednostek oświatowych na terenie Gminy ( jeden wspólny). 

3. Wnioskuje się o prowadzenie kontroli wszystkich sprawozdań dot. jednostek 

oświatowych na terenie Gminy, aby nie dochodziło w przyszłości do uchybień 

wykazanych w zaleceniach pokontrolnych UKS. 

Radny Artur Gallus i Iwona Duda: 

w sprawie wystąpienia do Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych o remont drogi powiatowej w 

Osowcu na odcinku 500 m od ul. Oleskiej- jezdnia jest tam z krawężnikiem i posiada 

odwodnienie. 

Radna Iwona Duda i Maria Syboń 

w sprawie wymiany krzeseł na sali konferencyjnej w UG , ponieważ dotychczasowe krzesła 

nadmiernie skrzypią co powoduje duży hałas podczas dyskusji lub wystąpień.  

Radny Benedykt Śliwa: 

- w sprawie ustawienia znaku zakazu ”tonażu” na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Dębowej z 

wyłączeniem transportu lokalnego. 

- w sprawie ustawienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Boiskowej i Polnej. 

Radny Andrzej Skrzipczyk: 

- w sprawie ponowienia wniosku do ZDP w sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Kościuszki przy posesji nr 10 w Turawie, 

- w sprawie poprawy bezpieczeństwa i zawieszeniu lampy w Turawie przy ul. Jodłowej (nr 

słupa 48). 

Radny Krzysztof Netter: w sprawie zmiany przebiegu trasy ścieżki rowerowej z kierunku 

Zawada Rondo- Turawa Gimnazjum na kierunek Zawada Rondo- Turawa J. Średnie. 



Radny J. Farys: dla zapewnienia bezpieczeństwa gimnazjalistom wykonać zaplanowane 

zatoczki autobusowe przed P. Gimnazjum w Turawie. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał Wójtowi Gminy dwa pisma: 

Ośrodek Wypoczynkowy „Wodnik” w spr. zainstalowania oświetlenia ul. Cichej 

- Stowarzyszenie „Słoneczna Zatoka” w spr. modernizacji chodnika przy ul. Pływackiej przy 

J. Dużym, w celu zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na 2017 r. 

 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Odpowiedzi na wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Za przyjęciem protokołu Komisji Wnioskowej głosowało 11 obecnych na sali radnych, 

przeciw- 0, wstrzymało się  - 0 

 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady i zamknął  XVIII sesję Rady Gminy 

                                                                          Przewodniczący Rada Gminy Turawa 

                                                                                             Artur Gallus  

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


