
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXV/2017 

XXV Sesja w dniu 24 marca 2017  

Obrady rozpoczęto 24 marca 2017 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:16 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. 

Radny Rady Powiatu Henryk Zapiór 

1. Sprawy regulaminowe. 

 

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

Powitał zebranych radnych, radnego Rady Powiatu 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 (nieobecny  radny L. Warzecha) i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

b) Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że 



przed sesją wpłynęły dwie autopoprawki do projektów uchwał: 

- w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz 

określenie granic ich obwodów, 

- sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

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

 

 

c) Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji (27.01.br i 10.02. br). 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołów z ostatnich sesji (27.01.br i 10.02. br). 

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 informacje o realizacji wniosków w formie pisemnej. Uwagi do odpowiedzi 

wniosła radna D. Matysek, zwracając uwagę, że w odpowiedzi na wniosek pomylono nazwę 

ulicy w Ligocie Turawskiej. 

Innych uwag nie wnoszono. 

 

4. Spotkanie z Radnym Powiatu. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy w sesji uczestniczył Radny Rady Powiatu 

Henryk Zapiór, który przedstawił informacje o pracy Rady Powiatu.  

Poinformował zebranych, że  ostatnia sesja Rady Powiatu poświęcona była sprawom 

przestępczości i bezpieczeństwa. Podjęto również uchwałę o sieci szkół. 



Radny zapewnił zebranych, że nieustannie zajmuje się sprawą dróg na terenie Gminy Turawa 

i w najbliższym czasie dokona przeglądu dróg powiatowych na terenie Gminy Turawa,  

łącznie z Zarządem Dróg z siedzibą w Kotorzu Małym. 

Radni w podjętej dyskusji skupiali swoje uwagi na stanie dróg powiatowych i zgłaszali swoje 

uwagi w tym zakresie: 

Radny J. Farys – kolejny raz zaapelował o remont drogi na odcinku Rzędów – Kadłub 

Turawski. 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus – poparł wniosek radnego J. Farysa i zgłosił do 

remontu drogi powiatowe w Osowcu i Węgrach. Zwrócił uwagę, że ul. Leśna w Osowcu  nie 

była remontowana od wybudowania tj. od 1970 r. 

Radny A. Prochota – przypomniał o wykonanym projekcie budowy chodnika w Węgrach i o 

zagrożeniach do pieszych na tym odcinku drogi. 

 

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. 

Radni otrzymali obszerny materiał, który był analizowany na posiedzeniach stałych Komisji 

Rady Gminy. Nie wnoszono uwag. 

 

6. Podjęcie uchwał: 

a) W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska. Przedstawił propozycje stawek za wywóz nieczystości: 

- odpady segregowane: była  9 zł; nowa propozycja 13 zł. 

- odpady niesegregowane: była 18 zł; nowa propozycja 22 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o opinie do Komisji Rady Gminy. Komisje nie 

prowadziły głosowania na swoich posiedzeniach, pozostawiając  radnym podjęcie decyzji w 

sprawie  podjęcia uchwały na sesji.  

Głosowano w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Wyniki głosowania Za: 4, przeciw: 5, wstrzymało się: 5, nie głosowało: 0, nieobecni: 1.  

Uchwała nie została przyjęta. 

 

b) W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz 

określenia granic ich obwodów. Projekt uchwały przedstawił  Dyrektor GZEAS J. Musielak. 

Komisje wydały pozytywną opinię. 

 

Głosowano w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 

Turawa oraz określenie granic ich obwodów..  

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

 

c) W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2017 r. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska P .Dziedzic. 

Pozytywna opinia Komisji Rady Gminy. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2017r. 

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

 

d) W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Budownictwa B. Jędrychowicz. 

Stałe Komisie Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Głosowano w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 

przebiegu..  

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

 

e) W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r. 

Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji: 



- K. Rewizyjna – bez uwag, 

- K. Ładu i Porządku – członkowie Komisji wnosili uwagi do proponowanego przez UG 

zwiększenia kwoty na budowę hali. 

- K. Oświaty – nie opiniowała autopoprawki (zwiększona kwota na budowę hali) na 

posiedzeniu komisji. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2017 r..  

Wyniki głosowania Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 5, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

 

f) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..  

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

 

7. Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa w 2016 roku i plan działalności na 

2017 r. 

Radni otrzymali informacje w formie pisemnej. 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych złożyła wniosek: 

Komisja wnioskuje o wykazanie  zaległości składki Spółki Wodnej za okres 5 lat  

i przedstawienie podjętych działań w celu ściągalności zadłużenia w tym zakresie. 

 

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

Informacje przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy - informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

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

- Przewodniczący przesłał radnym Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażające 

sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości  wprowadzenia  

dwukadencyjności liczonej wstecz. 

- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do Z - cy Wójta Pana S. 

Kubickiego czy Urząd Gminy zamierza przedstawić projekt uchwały w sprawie j. w. i dot. 



sprawy powiększenia Opola, ponieważ w tej sprawie  Związek Gmin rozesłał e-maile. 

- Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Wójta Gminy kierowane do RIO Opole (do 

wiadomości Rady Gminy) dot. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Społecznej Szkole 

Podstawowej w Węgrach. Po przeprowadzonej dyskusji radni postanowili upoważnić 

Przewodniczącego Rady Gminy do wystosowania pisma do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego o wyjaśnienie przyczyny opóźnienia przesłania do Urzędu Gminy Turawa 

decyzji z dnia 27.04.2016 r., a  otrzymanej w dniu 9 lutego 2017 r. 

Głosowano w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego RG do wystosowania pisma do 

SKO. 

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

 

10. Wolne wnioski. 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: 

1. Komisja wnioskuje o wystąpienie do SKO z wiadomością do Ministerstwa  

o wyjaśnienie przyczyny opóźnienia  przesłania do Urzędu Gminy decyzji  dot. 

Społecznej Szkoły w Węgrach - decyzja wystawiona w dniu 27.04.2016 r., a przesłana 

dopiero w dniu 23.02.2017 r. 

2. Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości  utworzenia domu dziennego pobytu dla 

osób starszych  przy budynku LZS Kotórz Mały  przy udziale środków zewnętrznych. 

 

3. Komisja wnioskuje o wykazanie  zaległości składki Spółki Wodnej za okres 5 lat  

i przedstawienie podjętych działań w celu ściągalności zadłużenia w tym zakresie. 

 

Radni podjęli dyskusję  na temat utworzenia domu dziennego pobytu dla osób starszych  przy 

budynku LZS Kotórz Mały. Przedstawiali swoje uwagi i obawy dot. finansowania obiektu. 

Szerszej informacji o planowanym zadaniu udzieliła Pani B. Bosy, Kierownik  GOPS 

Turawa. Poinformowała radnych, że na dzień dzisiejszy UG robi rozeznanie dot. lokalizacji i 

finansowania takiego domu. W tej sprawie odbędzie się spotkanie w budynku LZS Kotórz 

Mały z Zarządem Klubu. Po wypracowaniu stanowiska informacja zostanie przekazana 

radnym w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 

Radna Danuta Matysek: 

    1. W sprawie ograniczenia tonażu na ul. Dobrodzieńskiej (zakrzowskiej) dot. wniosku     

złożonego w 2016 r. który nie został do końca zrealizowany. 



    2. W sprawie wystosowania pisma z UG do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w spr. 

budowy chodnika na drodze  463 w obrębie Ligoty Turawskiej. 

    3. W sprawie wprowadzenia do budżetu na 2018 rok budowy placu zabaw w Ligocie 

Turawskiej. 

Radna Beata Kupka: 

W sprawie  budowy placu zabaw w miejscowości Bierdzany – wprowadzenia  zadania do 

budżetu Gminy. 

 

11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Wójt Gminy odpowiadając na złożone wnioski odniósł się do sprawy Domu dla osób 

starszych, zapewniając zebranych, że osobiście rozezna sprawę. Obecnie w LZS Kotórz Mały 

są puste pomieszczenia i można rozważyć możliwość ulokowania w tym miejscu takiego 

domu.  

Wójt  wyjaśnił również,że Urząd Gminy wielokrotnie występował w sprawie budowy 

chodnika pomiędzy miejscowościami Ligota Turawska - Kadłub Turawski jak i w spr. 

budowy obwodnicy. 

Odniósł się również do sprawy budowy placów zabaw. Do chwili obecnej takie place 

powstawały ze środków alkoholowych. Sprawa zostanie rozeznana. 

 

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: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 1. 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus zakończył i zamknął XXV sesję Rady Gminy 

 

  

Przewodniczący 

        Rady Gminy Turawa 

                                                                                                             Artur Gallus 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


