
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXII/2016 

XXII Sesja w dniu 16 grudnia 2016  

Obrady rozpoczęto 16 grudnia 2016 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:43 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  

2. Z Urzędu Gminy: W. Kampa - Wójt Gminy, S. Kubicki – Z-ca Wójta, J. Musielak – 

dyr. GZEAS, Radca Prawny UG. 

Kierownicy UG: B. Kita, A. Mazurkiewicz, A. Kansy- Grzesik za kierownika 

budownictwa,  

A. Bochenek – Pełnomocnik Wójta da Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1. Sprawy regulaminowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXII 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. Poinformował radnych, że 

Wójt Gminy przed sesją wprowadził 3 autopoprawki do projektów uchwał i wprowadził na 7 



dni przed sesją projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Opolskiego. 

Ponadto Wójt Gminy zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie 

dodatkowo projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały prolongacyjnej 

Głosowano w sprawie: zmiany porządku obrad.  

 

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

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia całego porządku obrad. 

 

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

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Radni nie wnosili uwag. 

 

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 nie wnosili uwag. 

 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - opinia RIO 

Pani Skarbnik przedstawiła w pełnym brzmieniu projekt uchwały w sprawie WPF. W 

następnej kolejności przedstawiła Uchwałę RIO Nr 486/2016 r nt. opinii o przedłożonym 

projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 

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

 

 

5. Przyjęcie budżetu na 2017 rok 

 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej. Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy odczytała w 

pełnym brzmieniu projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Do treści uchwały radni nie 

wnosili uwag. 

 

b) Odczytanie opinii RIO.  Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę RIO nr 

484/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 



budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. i Uchwałę RIO NR 485/2016 r. nt. opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. i opinie RIO  

Głosowano w sprawie: 
 

Do treści przedstawionej uchwały radni nie wnosili uwag. 

 

c) Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa. 

 

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła wnioski do budżetu na 2017 rok z wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 09.12.2016, gdzie ujęte zostały również wnioski do 

wieloletniego planu inwestycyjnego: 

1. Wprowadzenie do planu na 2017 r. remontu ul. Skośnej w Zawadzie, ( jeżeli prace 

prowadzone w 2016 nie zostaną zakończone), Za – 11 radnych, przeciw- 0, 

wstrzymało się -2. 

2. Zmiany w Ligocie Turawskiej: ul. Dworska – 280 000, 00 zł i 10.000.00 na 

wykonanie projekt na ul. Ostrów (warunkowo, jeżeli z remontu ul. Dworskiej 

pozostaną środki). Radni przedstawiali swoje opinie na temat przenoszenia środków z 

jednego na drugie zadania. Za – 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -2. 

3. Zmiany w inwestycjach drogowych w Osowcu: Planowaną kwotę na asfaltowanie ul. 

Lipowej podzielić na: wykonie łącznego projektu całościowego na: ul. Lipową, 

Boczną Lipowej, parkingi przy ul. Lipowej, ul. Bocznej Cmentarnej i bocznej 

Oleskiej. Wykonie przedmiotowych inwestycji przenosi się na rok 2018. Pozostałe 

środki przekazuje się na inwestycje drogowe w Rzędowie. Za – 12 radnych, przeciw- 

0, wstrzymało się -1. 

4. W załączniku inwestycyjnym zmienić zadanie: Budowa drogi do oczyszczalni 

ścieków na: Wykonie projektu. Za – 12 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -1. 

5. Zmiana w inwestycjach w miejscowości Węgry. Wprowadza się remont ul. Spokojnej 

w zamian za remont placu przed przedszkolem. Plac przed przedszkolem przyjmuje 

się do planu inwestycyjnego na 2017 r. warunkowo, jeżeli pozwolą na to środki 

finansowe w ciągu roku budżetowego. Za – 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

6. Wprowadza się warunkowo w razie możliwości finansowych w ciągu roku remontu 

ul. w Kotorzu Wielkim (30 tyś.) Za – 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0. 

7. Wprowadza się warunkowo w razie możliwości finansowych i prawnych w ciągu roku 

wykonanie projektu i remontu częściowego ul. Sosnowej w Kotorzu Małym. Za – 12 

radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -1. 

8. Komisja wnioskuje o przyjęcie do budżetu na 2017 rok wykonanie projektu 

zagospodarowania, budowy, odwodnienia ul. Poprzecznej z częścią ul. Nowej w 

Zawadzie- 20 000 zł. i zmianę zakresu projektu ul. Kolanowskiej z uwzględnieniem 

skrzyżowania z ul. Bocianowa – 5.000 zł. Za – 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się 

-3. 



9. Na organizację dożynek gminnych przeznaczyć kwotę zgodną z wnioskiem z dnia 

5.01.2016 r. Pani Skarbnik oświadczyła, że była to pomyłka pisarska i została 

poprawiona. 

10. Radna B. Kupka wnioskowała o zmianę w wieloletniej prognozie inwestycyjnej w 

2018 roku z ul. Prostej na ul. Leśną – zmiana zostanie zapisana i przegłosowana w 

odpowiednim czasie. 

 

d) Dyskusja nad projektem budżetu. 

 

W dyskusji głos zabrał: 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus: wystąpił o remont ul. Pływackiej nad J. Dużym i 

podjęcie działań w 2017 roku. Poprosił również Urząd Gminy o informowanie 

Stowarzyszenia, powstałego nad jeziorem o decyzjach UG w zakresie remontu ulicy 

Pływackiej i oświetlenia tego terenu.  

Radny A. Prochota powrócił do WPI i poprosił o dodatkowa informację dot. dochodów 

majątkowych. Informację w tym zakresie ( zgodna z projektem budżetu) przedstawiła 

Skarbnik Gminy. 

 

 

e) Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych zmian i wniosków. 

 

Wójt Gminy Pan W. Kampa poinformował radnych, że wszystkie wnioski składane przez 

komisje i radnych zostały przyjęte do budżetu na 2017 rok. W związku z przyjętymi 

wnioskami zmieniony został załącznik Nr 2 i 8 do projektu budżetu. 

 

f) Głosowanie poszczególnych wniosków 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia wniosków radnych i Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

g) Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

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

 

 

6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2017 rok - podjęcie 

uchwały 

Radni nie wnosili uwag. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 

2017 rok - podjęcie uchwały.  

 



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

 

 

7. Podjęcie uchwał: 

 

a) W sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

Pozytywna opinia stałych Komisji Rady Gminy. 

 

 

Głosowano w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i 

niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji..  

 

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

 

 

b) W sprawie zmiany budżetu w 2016 r. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu w 2016 r..  

 

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

 

c) W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turawa, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnionych operatorom i 

przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Głosowano w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turawa, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnionych operatorom i 

przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków..  

 

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

 

 

d) W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego Gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020". 

 

Głosowano w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020". 

 

Wyniki głosowania Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, 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. 

 

 

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego 

- projekt uchwały wprowadzony pod obrady przez Wójta Gminy na 7 dni. 

 

Głosowano w sprawie : udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Opolskiego- projekt uchwały wprowadzony pod obrady przez Wójta Gminy na 7 dni..  

 

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

 

 

g) W sprawie zmiany uchwały prolongacyjnej. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały prolongacyjnej..  

 

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

 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok. Radni nie wnosili 

uwag do przygotowanego planu pracy Rady Gminy na 2017 rok. 

 

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

 

 

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

Informacje przedstawiła pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy- stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

 

- Wniosek o przystąpienie do zmiany Studium dla Gminy Turawa - Wójt Gminy i radni 

stanęli na stanowisku, że w chwili obecnej Gmina nie będzie zmieniała Studium. 

 

11. Wolne wnioski. 

Radny J. Farys – w sprawie określenia przez Urząd Gminy w Turawie wykonanych w ciągu 



ostatnich 2 lat prac nad obiektem przedszkola w Rzędowie z przeznaczeniem nas świetlicę 

wiejska. 

Komisja Rewizyjna: 

Komisja wnioskuje o ponowne przygotowanie pism przypominających w sprawie przekazania 

działek na rzecz Gminy Turawa łącznie z uzasadnieniem dot. ul. Sosnowej w Kotorzu 

Małym. 

Komisja wnioskuje, aby w miarę możliwości przystąpić do częściowej budowy 

przedmiotowej drogi. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa: 

1. Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji: Ile m
2
 zostanie przeznaczone dla 

Stacji „Caritas” w obiekcie hali sportowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 

pomieszczeń: na gabinety, magazyny, sanitariaty, pomieszczenia socjalne itd.? 

2. Komisja popiera wniosek Kierownika Caritas w spr. odnowienia pomieszczenia ( sala 

masażu) w Stacji Caritas. 

3. Komisja wnioskuje o spotkanie Wójta Gminy i Komisji Oświatowej z dyrektorami 

szkół w sprawie wdrożenia reformy oświatowej. 

Radny J. Klotka - zainstalowanie dodatkowego punktu świetlnego na istniejącym słupie ( Nr 

418) przy ul. Kępskiej. 

Radna D. Matysek: 

- w sprawie ogłaszania przetargów na drogi posiadające dokumentacje najpóźniej do 1.03.br 

każdego roku. 

- bieżące remonty dróg wykonywać bezpośrednio po zimie. 

Radna I. Duda poprosiła o wykaz, w których miejscowościach są osoby do sprzątania 

przystanków. 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił o sporządzanie uchwał, zgodnie z techniką 

prawodawczą, ponieważ zdarza się, że Urząd Wojewódzki odmawia publikacji ze względu na 

błędy w redagowaniu uchwał. 

Radna R. Wieczorek zapytała jak aktualnie wygląda sprawa z Bastionem w Bierdzanach. 

Radca prawny poinformowała zebranych, że sprawa jest nadal w toku. 

Radna I. Duda przedstawiła propozycję, aby sesje Rady Gminy odbywały się w godzinach 

popołudniowych np. o godz. 13. Radni zastanowią się nad przedstawioną propozycją. 

 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

 



Wójt Gminy poinformował radnych, że odpowiedzi na  wnioski otrzymają w formie 

pisemnej. 

 

 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

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

 

 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXII sesję Rady Gminy składając na zakończenie 

życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


