
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół nr XX/2016 

XX Sesja w dniu 21 października 2016  

Obrady rozpoczęto 21 października 2016 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13:16 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków (nieobecna radna M. Syboń) 

Obecni: 

1. Waldemar Czech 

2. Iwona Duda 

3. Jerzy Farys- spóźnienie 

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: za kierownika Ref. Budownictwa A. Kansy- Grzesik, P. Dziedzic, B. 

Kita, A. Mazurkiewicz. 

1. Sprawy regulaminowe. 

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

zebranych radnych i obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy.  

 

a) Stwierdzenie quorum. 

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

radnych (radna M. Syboń nieobecna - usprawiedliwiona) i sesja jest prawomocna do 

podejmowania uchwał. 



b) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Usprawiedliwił nieobecność 

na sesji radnego Rady Powiatu, który został zaproszony do udziału w sesji. Radny H. Zapiór 

zostanie ponownie zaproszony na kolejną sesję Rady Gminy. Poinformował radnych, że Wójt 

Gminy przed sesją wprowadził uchwałę w sprawie zmiany WPF ( jest to druga uchwała dot. 

WPF). Różnica w uchwałach dotyczy jedynie załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie 

zmiany WPF i Wójt Gminy wycofuje z porządku projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok. 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do zmiany Załącznika Nr 2 do, WPF, które 

uzupełnił Wójt Gminy Pan W. Kampa – zwiększa się limit środków na budowę hali sportowej 

w 2018 r. z 1.820 000, 00 zł.  do kwoty; 2 820 000, 00 zł. Wójt poinformował również 

radnych, że w obiekcie hali wygospodarowane zostaną pomieszczenia na Caritas (ok. 100 

m
2
). Wstępnie przedstawił w jakim miejscu może być umiejscowiony Caritas. Z wypowiedzi 

Wójta wynikało również, że przeprowadzona została wstępna rozmowa z Kierownikiem 

Caritas w Kotorzu Małym. Zaznaczył jednocześnie, że pomieszczenia na Caritas wyłączone 

zostaną z projektu i nie obejmie to zadnie dofinansowania, że środków unijnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że o pomyśle umieszczenia Stacji Caritas w 

budynku hali rozmawiał z Ref. Budownictwa już wcześniej, bez rezultatu. Wystąpił o 

przedstawienie gwarancji, iż projekt umieszczenia Stacji w budynku hali zostanie 

zrealizowany. 

Radny Skrzipczyk zapytał czy Urząd Gminy straci możliwość dofinansowania do budowy 

hali, (o czym wspominali przedstawiciele UG)  jeżeli w br. nie przystąpimy do budowy. Z 

odpowiedzi Kier. Referatu Turystyki wynikało, że jest takie zagrożenie. 

Radny A. Prochota zapytał, czy zwiększenie dofinansowania hali sportowej nie spowoduje 

zmniejszenia środków na inne, planowane w WPF inwestycje. Z odpowiedzi pani Skarbnik 

wynikało, że zwiększenie emisji obligacji nie dotyczy roku 2017 tylko roku 2018. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przegłosował zmianę porządku obrad: 

- w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Turawa na 2016 rok. (Za - 14, przeciw - 0, wstrzymało się - 0). 

- w sprawie wprowadzenia nowego projektu uchwały w sprawie zmiany WPF (zmiana 

załącznika Nr 2 (Za - 9, przeciw - 1, wstrzymało się  - 4). 

W następnej kolejności radni przegłosowali przyjęcie całego porządku obrad po zmianach. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

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

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 



Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z ostatnich sesji: 

19.08.2016 i 3.10.2016 r. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołów z ostatnich sesji..  

Wyniki głosowania 

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

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

Zgłoszono kandydaturę:  

radny Waldemar Czech  

radny Krzysztof Netter 

Głosowano w sprawie: powołanie Komisji Wnioskowej..  

Wyniki głosowania 

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

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

 

Radni otrzymali odpowiedź na złożone wnioski w formie pisemnej. 

4. Spotkanie z radnym powiatu - Informacja o działaniach na rzecz Gminy Turawa w br. 

pytania i wnioski radnych – radny usprawiedliwił swoją nieobecność i zadeklarował w 

rozmowie telefonicznej z Przewodniczącym Rady Gminy udział w kolejnej sesji Rady 

Gminy.  

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina 

Turawa. 

 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz Mały, 

Gmina Turawa. 

Wyniki głosowania 

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

b) W sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turawie. 



Radni zapoznali się z treścią skargi i opinią Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Partnerstwa. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść projektu uchwały łącznie z uzasadnieniem- 

nikt z obecnych na sali radnych nie wnosił uwag. 

Głosowano w sprawie: załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turawie..  

Wyniki głosowania 

 

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

 

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

jednostek budżetowych Gminy Turawa. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Turawa..  

Wyniki głosowania 

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

d) W sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół 

w Turawie. 

 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-

Administracyjnemu Szkół w Turawie..  

Wyniki głosowania 

 

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

e) W sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania. 



 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania. 

 

Wyniki głosowania 

 

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

f) W sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku 

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2016 roku.  

Wyniki głosowania 

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

g) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – uchwała wprowadzona na sesji 

(zmiana załącznika Nr 2). 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. W następnej kolejności  Wójt Gminy poprosił 

radnych o przyjęcie uchwały, aby można było przystąpić do budowy hali. 

W podjętej dyskusji głos zabrali: 

L. Warzecha – radny stwierdził, że pomysł Przewodniczącego RG dot. umieszczenia Stacji 

Caritas w budynku hali jest celowy i uzasadniony i biorąc pod uwagę wszystkie aspekty 

sprawy opowiada się za zwiększeniem środków budżetowych na budowę hali.  

J. Farys – radny zaznaczył, że wszyscy mają w chwili obecnej wielki dylemat, jaką podjąć 

decyzję. Jednocześnie radny zaznaczył, że sala sportowa jest bardzo dla Gminy potrzebna. 

Przewodniczący Rady Gminy – radni chcieliby wiedzieć kilka istotnych spraw, a 

mianowicie:, jaki będzie koszt budowy Stacji Caritas, czy istnieje możliwość dofinansowania 

budowy Caritasu z różnych źródeł. Zaznaczył również, że poddał pomysł umiejscowienia 

Stacji Caritas w budynku hali, ale to Urząd Gminy musi dokonać przeprojektowania budynku 

i wystąpić o ewentualne dofinansowanie ze strony Caritasu. 

A. Skrzypczyk pozytywnie ocenił pomysł z Caritasem stwierdzając jednocześnie, że radni 

muszą podjąć trudną decyzję i zaznaczył, że Urząd Gminy nie przedstawia radnym swoich 

planów i różnych pomysłów, nie informuje o planowanych inwestycjach z wyprzedzeniem, a 

wręcz radni traktowani są  jak „maszynki do głosowania”.    



A. Prochota podjął sprawę utrzymania obiektu w przyszłości. Czy Urząd Gminy stać na 

utrzymanie takiego obiektu? 

I. Duda przedstawiła wniosek z ostatniego posiedzenia komisji dot. przedstawienia kosztów 

utrzymania obiektu po wybudowaniu. 

Radni pytali również o II etap budowy łącznika. Wójt Gminy odpowiadając na to pytanie 

stwierdził, że nie ma konieczności budowy II etapu, co będzie uzależnione w przyszłości od 

posiadanych środków. 

Radni rozważali również decyzję o odstąpieniu od przyjęcia uchwały na obecnej sesji i 

zwołanie za kilka dni sesji nadzwyczajnej, aby można było zgłębić temat i podjąć ostateczną 

decyzję, ale ostatecznie odstąpiono od tego pomysłu. 

 

I. Duda złożyła wniosek formalny o przeprowadzeniu głosowania imiennego. (Za - 11, 

przeciw - 0, wstrzymało się – 2). 

W następnej kolejności przystąpiono do głosowania imiennego. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzona na sesji.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: Waldemar Czech, Jerzy Farys, Joachim Klotka, Ryszard Kogut, Beata Kupka, Krzysztof 

Netter, Andrzej Skrzipczyk, Benedykt Śliwa, Leonard Warzecha, Róża Wieczorek  

PRZECIW: Iwona Duda 

WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Artur Gallus, Danuta Matysek, Adam Prochota 

NIEOBECNY(A): Maria Syboń  

 

Podsumowanie Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

h) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wójt Gminy złożył wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia projektu uchwały. 

Przeprowadzono glosowanie (Za - 13, przeciw - 1, wstrzymało się – 0). 

6. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze br. 

 

Pani Skarbnik przedstawiła realizację budżetu  za I półrocze br. Radni otrzymali 

sprawozdanie w formie pisemnej. Stałe Komisje Rady Gminy przeanalizowały sprawozdanie 

na posiedzeniach komisji – nie wnoszono uwag. 



Głosowano w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze br..  

 

Wyniki głosowania 

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

7. Sprawozdanie Wójta z działalności spółek, w których udział ma gmina oraz z 

przynależności do związków i stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele 

Gminy. 

Sprawozdanie złożyli: 

- Z-ca Wójta Gminy S. Kubicki. 

- Kierownik Ref. Turystyki i Promocji – B. Kita 

Radni otrzymali sprawozdania w formie pisemnej. 

8. Analiza oświadczeń majątkowych. 

Informację o analizie oświadczeń majątkowych radnych i informację przesłaną  przez 

Wojewodę Opolskiego przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

Informacje o analizie oświadczeń dokonanych przez Wójta Gminy przedstawiła Pani S. 

Brzozowska, Sekretarz Gminy. 

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

 

Radni zapoznali się z treścią pism:· 

- Stowarzyszenie Rodziców „Nasza Szkoła’ w Kadłubie Turawskim w sprawie zwiększenia 

środków na utrzymanie przedszkola.– Radni nie wyrazili zgody. Odpowiedzi udzieli 

Przewodniczacy Rady Gminy. 

- Opolskie Zrzeszenie Przewoźników w sprawie podatku od środków transportowych – pismo 

postanowiono przekazać do Wójta Gminy. 

- Fabryka Aktywności Młodych w sprawie środków na wolontariat – sprawę przekazano 

Wójtowi Gminy w celu zabezpieczenia środków w budżecie. 

- Mieszkańcy Kotorza Wielkiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej – postanowiono 

przekazać do Wójta Gminy. 

10. Wolne wnioski: 

Komisja Rewizyjna: 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o przedstawienie koncepcji finansowania i zarządzania halą 

sportową po jej wybudowaniu.  

 



Wnioskuje o przedstawienie planowanych miesięcznych, stałych kosztów utrzymania obiektu 

z uwzględnieniem zatrudnienia obsługi obiektu, ogrzewania, kosztów energii  

itp. 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa. 

 

Kadłub Turawski: 

 

1. Przy objeździe dróg w tej miejscowości uczestniczył sołtys Pan E. Grzesik. Komisja 

nie wnosi uwag. 

 

2. Komisja występuje do Wójta Gminy o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji 

dot. uruchomienia ośrodka zdrowia w Kadłubie Turawskim. 

 

Osowiec: Podczas lustracji dróg uczestniczył sołtys Pan Bernard Loch. Komisja wskazuje 

swoje spostrzeżenia dot. nieprawidłowego wykonania prac drogowych: 

Spostrzeżenia i wnioski Komisji: 

1. Komisja zwróciła uwagę na wadliwe (zdaniem członków komisji) klejenie dziur na ul. 

Lipowej i Cmentarnej. Masę, którą zalepiono dziury można ściągnąć rękami. 

2. Zwrócono uwagę na konieczność wystąpienia o naprawę zniszczonego pobocza na 

łuku drogi powiatowej ( przy ul. Leśnej). 

3.  Przyłącz drogi powiatowej (do drogi wykonanej z kostki ul. Leśna) został niedbale 

wykonany. 

4. W tym samym miejscu uszkodzona została nawierzchnia drogi i Komisja wnioskuje w 

sprawie wystąpienia do wykonawcy o naprawę nawierzchni. 

5. Zdaniem komisji istnieje obawa, że w czasie ulewy ostatnia posesja na przedmiotowej 

drodze może być podtopiona. 

6. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kwestii przejazdów kolejowych na prywatnych 

gruntach, które mają być zlikwidowane, na co mieszkańcy i sołtys wsi Osowiec nie 

wyrażają zgody. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa: 

1. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa wnioskuje o zwiększenie środków 

w budżecie Gminy na 2017 rok na działalność animatorów ludzi starszych. 

2. Komisja popiera ideę otwarcia świetlicy dziennego pobytu osób starszych na terenie 

Gminy Turawa. Zwraca się do Urzędu Gminy o rozważenie wszystkich aspektów 

sprawy i możliwości uruchomienia  takiej świetlicy. 

Radny Krzysztof Netter: 



1. W sprawie wyrównania drogi Klonowej w Kotorzu Małym (utwardzenie). 

2. W sprawie uzupełnienia asfaltu na drodze Wodnej w Kotorzu Małym (ubytki w 

asfalcie) kierunek oczyszczalnia. 

     11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Radni otrzymają odpowiedź w formie pisemnej. 

 

     12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej. 

Wyniki głosowania 

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

 

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

Informacje przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu. 

     14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady i zamknął XX sesję Rady Gminy. 

 

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


