
 

Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXVI/2017  

XXVI Sesja w dniu 26 maja 2017  

Obrady rozpoczęto 26 maja 2017 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:55 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków( nieobecna M. Syboń) 

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 Gminy, M. Zubeil, 

Skarbnik Gminy, S. Brzozowska, Sekretarz Gminy. 

kierownicy referatów; B. Kita; P. Dziedzic; B. Jędrychowicz;  

J. Musielak, dyr. GZEAS; B. Bosy , kierownik GOPS, 

J. Stadniczenko, Radca Prawny UG. 

1. Sprawy regulaminowe. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXVI 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 (nieobecny  radna M. Syboń) 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. 

 

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie protokół z sesji  z 24.03.2017 r. 

 

 

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 informacje o realizacji wniosków w formie pisemnej – nie wnoszono uwag. 

 

4. Podjęcie uchwał: 

 

a) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 roku 

 

Projekt uchwały Nr XXVI/ 154/2017 w sprawie zmiany budżetu w 2017 r.  przedstawiła 

Skarbnik Gminy M. Zubeil. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2017 roku.  

 

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

 



 

5. Przygotowanie do sezonu turystycznego. 

 

Informacje  przedstawili kolejno: 

 

Kierownik Ref. Nieruchomościami  P. Dziedzic – sprawozdanie w formie pisemnej, 

 

Kierownik Ref. Turystyki i Promocji Gminy - sprawozdanie w formie pisemnej, 

 

Radni podejmowali sprawy dot.: 

 

L. Warzecha – remontu ul. Pływackiej ( droga do promenady) 

 

Przewodniczący Rady Gminy – wypowiedź dot. oznakowania  terenu, które przynależą do  

RZGW i do Gminy. 

 

B. Śliwa- przedstawił uwagi właścicieli  ośrodków nad jeziorami dot. dużej  wycinki drzew 

 

6. Stan dróg gminnych po sezonie zimowym, plan remontów bieżących dróg. 

 

Kierownik Ref. Budownictwa odczytała sprawozdanie pisemne.  Przedstawiła  wykaz dróg 

wyznaczonych do wykonania w 2017 r. 

 

W podjętej dyskusji radni podejmowali następujące sprawy: 

 

R. Wieczorek – zgłosiła do remontu skrzyżowanie ul. Opolska, Średnia i załamanie asfaltu na 

ul. Szkolnej. 

 

D. Matysek – zgłosiła do bieżącego remontu łącznik między  ul. Osiedle a ul. Dworską, 

odcinek którym  przejdzie korowód dożynkowy. 

 

B. Śliwa wystąpił o wspólny objazd i odbiór po remontach  zimowych sołtysów i przedstawili 

Gminy.  

 

I. Duda – poparła wniosek radnego Śliwy  i przypomniała, że w tej sprawie już wcześniej 

zgłaszany był wniosek( radny lub sołtys winien być przy 

 

 objeździe i odbiorze dróg po wykonaniu bieżących remontów). 

 

Radni A. Prochota  i Warzecha  przedstawili   sprzeciw wobec wniosku dot. remontu drogi w 

Ligocie Turawskie,j gdzie będzie  przejeżdżał korowód. 

 

Ponadto radny A. Prochowa poprosił o przedstawienie kosztów remontu bieżącego  150 m 

drogi w Ligocie Turawskiej. 

 

 

7. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok. 

 

Kierownik Ref. Budownictwa przedstawiła informację w formie pisemnej, z którą  radni mieli 

możliwość zapoznać się przed sesją Rady Gminy. 



 

Radny A. Gallus po analizie powyższej informacji zapytał jak rozumieć   zapis w 

przedstawionej radnym  informacji „przygotowanie do przetargu” i jaki  

 

jest termin  wykonania zadani. Odp. Kier. Budownictwa – W omawianym przypadku  jest 

przygotowana dokumentacja. 

 

Radna I. Duda zapytała czy plan inwestycji zostanie wykonany i prace zapłacone do końca 

roku. 

 

8. Informacja o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań 

przyjętych w programie działań sołectw. 

 

Informacje w formie pisemnej przedstawił B. Kita. 

 

Radny A. Gallus zapytał o programy : NIVEA, NESTRE. Wg odpowiedzi Kier. Turystyki 

dot.  wymienionych programów stwierdził, że lista jest już  

 

zamknięta. 

 

Radny J. Farys zapytał o możliwość dofinansowania  budowy  świetlicy w Rzędowie ?  

 

Radny zwrócił się również o przedstawienie stanu prawnego i inwentaryzację obiektu  

przedszkola w Rzędowie. W odpowiedzi Kier. Ref.  

 

Nieruchomościami wyjaśnił, że przebudowa obiektu jest bardzo kosztowna. Występuje tam 

brak sali dla  mieszkańców Rzędowa. 

 

Radna I. Duda zapytała  ile złożono  projektów o dofinansowanie. 

 

Kierownik Ref. Turystyki wymienił projekty: hala sportowa, ścieżki rowerowe, remont ul. 

Skośnej ( końcówka), zagospodarowanie J. Średniego 

 

( UG  wystąpi o dofinansowanie) wnioski Stowarzyszeń. 

 

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w I kwartale br. 

 

Powyższa informację przedstawił Wójt Gminy – radni nie wnosili uwag. 

 

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

 

Informacje przedstawił Wójt Gminy –radni nie wnosili uwag. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma , które wpłynęły do rady Gminy między 

sesjami: 

 

- Sołtys wsi  Kotórz Mały w spr. wyasfaltowania ul. Ogrodowej. 

 



Radni wysłuchali informacji od radnego Kotorza Małego  W. Czech, który przedstawił 

przyczyny przeniesienia inwestycji na 2018 rok. 

 

- Mieszkańcy ul. Krótkiej w Zawadzie w spr. asfaltowania ul. Krótkiej ( pismo do 

wiadomości  Rady Gminy). 

 

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w spr. odpowiedzi na pismo Rady Gminy dot. 

odwołania od decyzji Wójta ( zwrot części dotacji podmiotowej).  

 

Radni zapoznali się z treścią powyższego pisma. 

 

- Opolski Urząd Wojewódzki  w spr. przestrzegania przepisów o ochronie  danych 

osobowych w uchwałach publikowanych na strach internetowych – do  

 

wiadomości radnych. 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu  w spr. dofinansowania remontu. Radni zapoznali 

się z treścią pisma i wyśnieniem  Skarbnika Gminy. Przyjęto  

 

stanowisko, że dyr. Szkoły  dokona przesunięć w budżecie szkoły, a RG podejmie temat w II 

półroczu br. 

 

- Mieszkańcy ul. Bukowej w Marszałkach w spr. remontu ul. Bukowej – do wiadomości 

radnych. Odpowiedzi na pismo zainteresowanym udzieli Urząd  

 

Gminy. 

 

12. Wolne wnioski. 

 

Wnioski złożyli: 

 

Radny J. Farys: 

 

- w spr. wystosowania pisma z Urzędu Gminy  do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 

spr.  budowy chodnika na drodze  463 w Kadłubie  

 

Turawskim przy ul, Głównej od posesji nr 43 do posesji nr 49,  

 

- w spr. naprawy nawierzchni na ul. Letniskowej w Rzędowie, której stan jest fatalny, 

 

- w spr. budowy dwóch progów zwalniających na początku i środkowym odcinku  ul. 

Wiejskiej w Rzędowie,  

 

- w spr. naprawy ścieżek rowerowych prowadzących z Rzędowa do J. Turawskiego. 

 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

Radny K. Netter: 

 



- w spr. udrożnienia rowu przy ul. Zielonej , od ul. Opolskiej do ul. Leśnej oraz rów przy ul. 

Leśnej, 

 

- w spr. wykonania odpływu wody deszczowej na ul. Polnej przy posesji nr 5. 

 

Radny B. Śliwa: 

 

- Zobligować  Zarząd Dróg Krajowych  i Autostrad do podniesienia zamontowanych tablic 

drogowych (skrzyżowanie z ul. Dębową). 

 

- Poprawić oznakowanie  i nazewnictwa ulic na terenie ośrodków  wypoczynkowych  oraz  

zamówić  kilka tablic z ogólnym planem wszystkich ulic,  

 

szczególnie ośrodki i ulice  od strony miejscowości Rzędów. 

 

- Ustawić znak „Droga bez przejazdu- Ślepa” na skrzyżowaniu ulic Stawowej i Dębowej w 

kierunku końca ul. Stawowej. 

 

Radny A. Prochota: 

 

- w związku z planem uruchomienia  Domu Dziennego Pobytu  W Kotorzy Małym proszę o 

przygotowanie  przede przystąpieniem  do realizacji : operatu  

 

kosztów budowlanych, wykazu innych nakładów niezbędnych  do uruchomienia i 

prowadzenia ( utrzymania ) obiektu. 

 

- Proszę o złożenie informacji  pisemnej w spr. odcinka drogi w Ligocie Turawskiej  + koszty. 

 

- W spr. zobowiązania Wójta Gminy i V-ce Wójta do zapoznania się z treścią  protokołów 

UKS Opole dot. prawidłowości naliczania subwencji na rok 

 

 2012- kontrola w 2016 r.  oraz UKS – protokół z 2017  dot. prawidłowości naliczania 

subwencji na 2013 r. – kontrola w 2017 r.  Proszę o dotrzymania  

 

terminu do 02.06.2017 r.  

 

Radny A. Gallus: 

 

- W sprawie przedstawienia stanu zaawansowania prac przy utrzymaniu przejazdu 

kolejowego w Trzęsinie  zgodnie z protokołem spisanym w obecności  

 

zainteresowanych stron, w obecności Wójta  i przedstawili kolei. 

 

- W sprawie  oznakowania granic terenów rekreacyjnych Gminy Turawa.  

 

Komisja Ładu , Porządku i Rolnictwa z dnia 17.05.2017 r.: 

 

Komisja realizując punk posiedzenia: Przygotowanie do sezonu turystycznego dokonała 

objazdu terenów turystycznych i przedstawia swoje spostrzeżenia: 



 

Jezioro Średnie: 

 

1. Uzupełnić stojaki na rowery przy punktach gastronomicznych ( przy ścieżce). 

2. Zobligować właściciela działki do uporządkowania terenu (P. Koziarz). 

3. Oczyścić z pajęczyn lampy parkowe. 

4. Wnioskuje się o podział działek od J. Małego do drogi powiatowej. 

5. Zakup kamer z monitoringiem w celu zapobiegania wyrzucania śmieci w miejscach  

niedozwolonych. 

6. Proponuje się rozważenie możliwości utworzenia parkingu leśnego obok (Janka) oraz 

utwardzenie parkingu od ul. Średniej do al. Pod Wałem.  

7. Uczulić policję w sprawie kontroli wyprowadzania psów i wjazdu samochodów w miejsca 

zakazu. 

8. Wystąpić do Straży Rybackiej o kontrole nad  J. Średnim.   

9. Przeprowadzić przegląd   oznakowania nad J. Średnim( P. Dziedzic + policja). 

 

Jezioro Duże 

1. Ustawienie stojaków na rowery przy punktach gastronomicznych. 

2. Komisja popiera pomysł wydzierżawienia terenu ( Bagateli) pod parking. 

3. Komisja występuje o informacje dot. zaawansowania prac nad projektem remontu 

chodnika i oświetlenia ul. Pływackiej. 

Jezioro Srebrne: 

 

1. Komisja ponownie występuje o przedstawienie informacji, na jakim etapie jest sprawa 

usunięcia wiaty blaszanej i co dalej w kwestii usunięcia sterty korzeni po wycince 

( problem  dot. okresu 3 lat). 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  i partnerstwa z dnia 19.05.17 r. 

1. Komisja wnioskuje o wgląd  umowę dzierżawy budynku Szkoły Stowarzyszeniowej  

w Węgrach. 

2. Komisja wnioskuje o zmianę Regulaminu Konkursu Kroszonkarskiego ( praca na  

jajkach naturalnych, preferowana sztuka rytownicza).  

3.  Przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej dot. powstania Domu 

Dziennego Pobytu Osób Starszych w obiektach LZS Kotórz Mały 



Radni podejmowali sprawę szkód  łowieckich. Radny A. Skrzipczyk wystąpił  o współpracę 

rojników  z kołami łowieckimi na swoim terenie. 

Radni ustalili termin kolejnej sesji na dzień  23.06.2017 r. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

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

 

 

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVI sesję Rady Gminy Turawa. 

 

 

  

  

 

Przygotował(a):W. Spyra 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


