
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXI/2016 

XXI Sesja w dniu 25 listopada 2016  

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2016 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:59 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 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. Kier. GOPS 

Zaproszone osoby: H. Zapiór – radny Rady Powiatu, Prezes WiK – D. Wajs, przedstawiciele 

WiK Opole. 

1. Sprawy regulaminowe. 

 

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

Powitał zebranych radnych, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i 

zaproszonych gości.  



 

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. 

Radna D. Matysek złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt.: Przedstawienie projektu 

budżetu na 2017 rok, ponieważ temat będzie omawiany jeszcze na wspólnym posiedzeniu 

komisji. Wniosek poddano pod glosowanie. Za – 14, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 

W następnej kolejności przegłosowano przyjęcie całego porządku posiedzenia. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

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

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. 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

Zgłoszono kandydaturę:  

radny Waldemar Czech  

radny Krzysztof Netter 

Głosowano w sprawie: powołania 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. 

Na posiedzenie zaproszony został radny Rady Powiatu pan H. Zapiór, który przedstawił 

informacje z pracy Rady. Podsumował miejący rok i przedstawił działania Powiatu w spr. 

powiększenia miasta Opola. 



W podjętej dyskusji radni podejmowali następujące sprawy: 

A. Gallus - droga powiatowa w Osowcu wymaga remontu, przynajmniej fragmentami. 

J. Farys – radny otrzymał odpowiedź na swój wniosek ze Starostwa, że droga pomiędzy 

Rzędowem, a Kadłubem nie wymaga remontu. Radny ponawia swój wniosek, 

ponieważ nie zgadza się z treścią udzielonej odpowiedzi. 

K. Warzecha – złożył wniosek o wykaszanie traw przy dogach powiatowych. 

L. Netter- zaapelował o konieczność budowy chodnika przy drodze w Kotorzu Wielkim 

ze względu na duży ruch w tej miejscowości. 

R. Wieczorek – ul. Opolska od Kolanowskiej do obwodnicy wymaga remontu. 

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu Rady 

Powiatu za przybycie na sesje Rady Gminy Turawa. 

5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok. 

 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektów uchwał podatkowych i opłat 

lokalnych. Wysokość poniższych stawek omówiona została szczegółowo na  wspólnym 

posiedzeniu stałych Komisji RG.. 

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

Głosowano w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2017 rok,.  

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

b) w sprawie opłaty targowej 

Głosowano w sprawie: opłaty targowej.  

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

c) w sprawie opłaty miejscowej, 

Głosowano w sprawie: opłaty miejscowej,.  

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

 

d) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa, 

Głosowano w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa,.  

 

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

 

e) w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale 



użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od 

dnia 1 stycznia 2017 r. 

Głosowano w sprawie: minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za 

lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła c.o. na terenie Gminy Turawa 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r..  

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

 

 

f) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.( WiK 

Turawa), 

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

(WiK Turawa),.  

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

 

g) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (WIK 

Opole) 

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (WIK 

Opole).  

 

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

 

 

h) w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r..  

 

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

 

6. Podjęcie uchwał: 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektów uchwał, które zostały omówione 

szczegółowo na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji RG.. 

a) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok, 

Głosowano w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Turawa z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2017 rok,.  



Wyniki głosowania Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 1, 

nieobecni: 1 

b) w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Ligota Turawska na lata 2016- 2023", 

 

Głosowano w sprawie: "Planu Odnowy Miejscowości Ligota Turawska na lata 2016- 

2023",.  

 

Wyniki głosowania Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, 

nieobecni: 1. 

c) w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola 

mających na celu powiększenie terytorium Opola, 

Głosowano w sprawie: wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta 

Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola,.  

Wyniki głosowania Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, 

nieobecni: 1. 

d) w sprawie zmiany budżetu w 2016 r. 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu w 2016 r..  

Wyniki głosowania Za: 11, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, 

nieobecni: 1. 

 

 

7. Przedstawienie projektu budżetu na 2017 rok- ogólne założenia. (Punkt zdjęto z 

porządku obrad)  

 

8. Informacja o środkach pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadań gminy w br. 

 

Informację przedstawił Kierownik Turystyki i Promocji  B .Kita. Radni otrzymali 

informacje w formie pisemnej. 

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

 

Informacje przedstawiła M. Zubeil, Skarbnik Gminy – radni nie wnosili uwag. 

 

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

 Wojewoda Opolski w spr. wszczęcia postępowania na nadzorczego do podjętej 

uchwały. 

 Pismo Wójta Gminy (do wiadomości RG) w sprawie odpowiedzi dot. środków 

transportowych. 

 Starostwo Powiatowe dot. dopowiedzi na pismo OŚ.II.6324.15.2016 r. 



 Wójt Gminy (do wiadomości RG) w sprawie wolontariatu. 

 Drugi Urząd Skarbowy w sprawie weryfikacji oświadczeń majątkowych. 

 

 

11. Wolne wnioski. 

Radny R. Kogut: 

 W sprawie zamontowania lampy na ul. Jodłowej nr słupa 96. 

 W sprawie zamontowania tablic z nazwami ulic na skrzyżowaniu dróg Jodłowej i 

Grabowej. 

Radny J. Farys: 

 W sprawie remontu drogi na odcinku las Kadłub Turawski – Rzędów od krzyża do 

miejscowości Rzędów. Na odcinku tym występują od wielu lat nierówności, które 

skutkują tym, że samochody ulęgają zniszczeniu – doszło do wypadku śmiertelnego.  

 12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

           

Radni otrzymają odpowiedź w formie pisemnej. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

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

 

 

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 


