
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXIV/2017 

XXIV Nadzwyczajna Sesja w dniu 10 lutego 2017  

Obrady rozpoczęto 10 lutego 2017 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:53 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, J. Musielak – dyr. GZEAS,  B. Jędrychowicz, 

1. Sprawy regulaminowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXIV nadzwyczajną  sesję Rady 

Gminy Turawa, zwołaną na wniosek  Wójta Gminy Turawa Pana  Waldemara Kampy.  

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. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  



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

nieobecni: 1 

2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolonego. Dyrektor GZEAS przedstawił projekt 

uchwały łącznie z uzasadnieniem i  informację dot. finansowania szkół wg starych i 

nowych zasad. Radni otrzymali informację w formie pisemnej. 

W dyskusji wzięli udział: 

 

- Jerzy Farys - radny poinformował zebranych, że odbyło się spotkanie z rodzicami 

gdzie przedstawione zostały założenia reformy i sprawę dowozu. Dowóz dzieci w 

podanym jak teraz zakresie będzie funkcjonował jeszcze przez 2 lata ,do czasu 

wygaśnięcia gimnazjum.  

- Leonard Warzecha – radny zwrócił się z pytaniem dla radnej Matysek  w spr. 

funkcjonowania szkoły w Ligocie Turawskiej. Zapytał  również czy szkoła w 

przyszłości może pomieścić dzieci z miejscowości Bierdzany? W odpowiedzi radna 

stwierdziła, że w chwili obecnej nie ma mowy o łączeniu szkół. Radna stwierdził 

również, że nie może wypowiadać się na temat łączenia klas, bo jest  to sprawa 

dyrektora szkoły i GZEAS. 

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu zwrócił obecnym na sali uwagę na zmianę 

finansowania placówek oświatowych. Są obawy w sprawie finansowania języka 

mniejszości (w obecnym roku bez zmian), ale UG czeka na ostateczne wyjaśnienia z 

MON. 

- Joachim Klotka zapytał o koszt jaki poniesie Gmina wprowadzając reformę  

oświatową. Dyrektor GZEAS nie podał ostatecznej kwoty stwierdzając jednocześnie, 

że wg założenia MEN koszty winny zamieścić się w subwencji oświatowej. 

Ostateczny koszt wyjdzie po wprowadzeniu reformy. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Rady Rodziców przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Osowcu w sprawie planowanej reformie oświatowej, co będzie 

skutkowało znacznym spadkiem liczby uczniów w poszczególnych klasach w szkole 

podstawowej w Osowcu. 

- Iwona Duda w odniesieniu do powyższego pisma stwierdziła, że jest ono wyrazem 

troski rodziców o dalsze funkcjonowanie szkoły, ponieważ dzieci z tego obwodu 

podzielone są na dwie szkoły w Osowcu i szkoły stowarzyszeniowej w Węgrach. 

 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolonego..  

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

nieobecni: 1. 



Wójt Gminy i Kierownik Referatu Budownictwa przedstawili krótką informacje  na 

temat planowanej budowy gabinetu rehabilitacji w budynku hali sportowej. Pani  Kier. 

Ref. Budownictwa przedstawiła przybliżony koszt dostosowania pomieszczeń w hali 

sportowej (ok. 3 tys. do m
2
.) i koszt zmiany projektu (ok.60 tyś). Ponadto Kier. Ref. 

Budownictwa wspomniała  o możliwości budowy  gabinetu rehabilitacji jako 

samodzielnego obiektu o przybliżonych kosztach budowy jak w budynku hali. 

Prowadzący obrady A. Gallus poinformował Wójta Gminy, że temat budowy stacji nie 

jest przedmiotem Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Przypomniał jedynie, że radni 

Rady Gminy przyjęli już stanowisko  w sprawie  miejsca i kosztów budowy Stacji 

Caritas na sesji budżetowej i nie zmienili zdania w tej sprawie. 

3. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący rady Gminy zamknął XXIV sesję Rady Gminy Turawa. 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

 Artur Gallus 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


