
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXIII/2017 

XXIII Sesja w dniu 27 stycznia 2017  

Obrady rozpoczęto 27 stycznia 2017 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:36 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: W. Kampa - Wójt Gminy, S. Kubicki – Z-ca Wójta, J. Musielak – dyr. 

GZEAS, B. Bosy – kierownik GOPS. 

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

A. Bochenek – Pełnomocnik Wójta da Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1. Sprawy regulaminowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXIII 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. Zaproponował zmianę 

porządku obrad poprzez wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie w uchylenia 



uchwały Nr XXXIV/212/2014. Projekt wprowadziła grupa13 radnych. Sprawa dotyczy 

wycofania ze sprzedaży J. Małego. Projekt uchwały zawiera uzasadnienia, z którym zapoznali 

się radni na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy. 

 

 

Głosowano w sprawie: zmiany porządku obrad 

 

Wyniki głosowania Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało  0, nieobecni: 1 

 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia całego porządku obrad. 

 

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

 

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. 

 

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

 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

 

Zgłoszono kandydaturę:  

radny Waldemar Czech  

radny Krzysztof Netter 

 

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania Za: 14, 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. Podjęcie uchwał: 

 

a) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Turawa na lata 2017-2021. Projekt uchwały przedstawił A. Bochenek – Pełnomocnik Wójta 

da Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Pozytywna opinia stałych Komisji Rady Gminy. 

 

Głosowano w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Turawa na lata 2017-2021. Projekt uchwały przedstawił A. Bochenek – Pełnomocnik 

Wójta do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

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

 

 



b) W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5 % alkoholu( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa. Projekt uchwały przedstawił A. Bochenek – 

Pełnomocnik Wójta da Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Pozytywna opinia stałych Komisji Rady Gminy. 

 

Głosowano w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa..  

 

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

 

 

c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/212/2014. Projekt uchwały łącznie z 

uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący rady Gminy A .Gallus. 

 

Pozytywna opinia stałych Komisji Rady Gminy (Komisja Rewizyjna głosowała niejedno 

głośnie). 

W podjętej  dyskusji zabrał głos Wójt Gminy: 

Wójt przedstawił kolejno działania Urzędu Gminy w celu sprzedaży J. Małego od 2013 roku. 

Z wypowiedzi wynikało, że do chwili obecnej nie było zainteresowania sprzedażą i ogłaszano 

kolejne przetargi, które nie zostały rozstrzygane. Obecnie dwie osoby są zainteresowane  

kupnem. Wójt przedstawił  prace jakie będą  musieli ponieść inwestorzy: 

- wylesienie, 

- infrastruktura, 

- rewitalizacja jeziora 

Wójt Gminy zaapelował do radnych o nie wycofywanie przedmiotowej uchwały i sprzedaży 

jeziora. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał zebranym, że Wójt Gminy na jednej z sesji 

oświadczył, że J. Małe nie zostanie sprzedane za kwotę niższą niż 1.500 000,00 zł., a obecnie  

w ogłoszonym przetargu podano cenę 1.100. 000, 00. Zdaniem Przewodniczącego jest to za 

niska kwota i należy zastanowić się nad możliwością zmiany planu w tej części i podziału 

działek do sprzedaży, co przyniesie zdaniem Przewodniczącego RG dużo większe zyski do 

budżetu gminy. 

Zdaniem radnego A. Prochoty bez względu na to, jaką kwotę uzyska się po sprzedaży działek, 

to Gmina robiąc to samo co inwestor, będzie bogatsza o kwotę sprzedaży.  

W powyższej sprawie wypowiedział się radny J .Farys i L. Warzecha.    



Głosowano w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/212/2014 

 

Wyniki głosowania Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 3, nieobecni: 1. 

 

 

5. Oświata w Gminie - projekt oświaty wg nowej ustawy oświatowej. 

Projekt zmian w oświacie na terenie Gminy przedstawił J. Musielak, dyr. GZEAS w formie 

pisemnej przedstawił: 

-  Informację o sieci szkół Gminy Turawa przed reformą i po reformie.  

- Przedstawił wstępnie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

 i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

- Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, a także  

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa na 

okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

- Plan sieci prowadzonych przez Gminę Turawa publicznych gimnazjów oraz  granice 

obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 

2019 r. 

Radni w podjętej dyskusji zwracali uwagę na to, aby  nauczyciele zatrudnieni na terenie 

Gminy nie stracili pracy w wyniku przeprowadzonej reformy. Wstępnie ustalono, że odbędzie 

się nadzwyczajna sesja w sprawie  przyjęcia uchwały oświatowej, która zostanie skierowana 

do Kuratorium Oświaty do zaopiniowania, a następnie przedstawiona radnym do przyjęcia na 

sesji Rady Gminy. 

 

6. Sprawozdanie GOPS z zabezpieczenia podopiecznych w okresie zimowym i stan 

bezrobocia na terenie Gminy  przedstawiła kierownik GOPS pani  B. Bosy. Radni otrzymali 

informację w formie pisemnej. 

W następnej kolejności Kierownik  B. Kita przedstawił raport z funkcjonowania programu 

„Koperta życia, a Kierownik Ref. Nieruchomościami P. Dziedzic przedstawił informację  

o stanie  służby zdrowia na terenie Gminy, odnosząc się do  sprawy uruchomienia punktu 

konsultacyjnego w Kadłubie Turawskim. Z przedstawionej informacji wynikało, że obecnie 

prowadzone są rozmowy z NFZ w sprawie  prowadzenia punktu przez lekarzy z ośrodka 

zdrowia w Osowcu. 

 

7. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r. i przedstawienie 

sprawozdania z pracy komisji w minionym roku: Sprawozdania z pracy i plany pracy 

przedstawiali kolejno: 

 

a) Komisja Rewizyjna 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r..  

 

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

 



 

b) Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa  na 2017 

r..  

 

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

 

 

c) Komisja Oświaty, Kultury ,Zdrowia i Partnerstwa 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisja Oświaty, Kultury ,Zdrowia i 

Partnerstwa na 2017 r..  

 

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

 

 

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

przedstawiła Skarbnik Gminy- informacja w załączeniu. Radni do przedstawionej informacji 

nie wnosili uwag. 

 

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

 

a/  Właściciela terenów w Turawie, ul. Pływacka – wniosek o zmianę  obowiązujących aktów  

i dokumentów  planistycznych. Pismo  otrzymał Wójt Gminy i  3 radnych ( do wiadomości). 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby Urząd Gminy  odpowiadając na przedmiotowe 

pismo przekazał informację do Rady Gminy. 

b/  Dwa pisma z RIO Opole: 

- w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Turawa  

w 2017 r. 

- w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turawa  

10. Wolne wnioski. 

 

Radna D. Matysek: 

- w sprawie uzupełnienia  oświetlenia: słup nr 82 na ul. Kadłubskiej, słup nr 204 

skrzyżowanie  ul. Dobrodzieńskiej i Głównej (dowiesić dodatkową lampę na ul. Polnej 

między nr 1- 6. 

-  w sprawie 2 punktów świetlnych na ul. Dworskiej za nr 54 ( odcinek drogi przeznaczonej 

do modernizacji w br. (ostry zakręt z ograniczoną widocznością). 

- w sprawie budowy zatoczki autobusowej na ul. Kadłubskiej (droga wojewódzka) w stronę 

Opola- wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.  



 

Radny B. Śliwa zapytał na jakim etapie jest Urząd Gminy w  opłacie adiacenckiej. 

W odpowiedzi kierownik P. Dziedzic wyjaśnił, że służby UG wysyłają   upomnienia na 

bieżąco. 

Kierownik zadeklarował przedstawienie stosowej informacji na najbliższym posiedzeniu 

Komisji. 

 

11. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Radni otrzymają odpowiedź na wnioski w formie pisemnej. 

 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął  XXIII sesję Rady Gminy. 

 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 

 


