
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXVII/2017   

XXVII Sesja w dniu 23 czerwca 2017  

Obrady rozpoczęto 23 czerwca 2017 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:53 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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: 

 

Pan 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; A. Mazurkiewicz;  

J. Stadniczenko, Radca Prawny UG.  
  
1. Sprawy regulaminowe. 
Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXVII sesję Rady Gminy Turawa. Powitał 

zebranych radnych i obecnych na sesji przedstawicieli Urzędu Gminy. 
 

a) Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 15 

radnych i sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
 

b) Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że przed 

sesją wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy w 2017 r.  

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

 



Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie protokół z sesji z 26.05.2017 r. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

 

Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

 
Zgłoszono kandydaturę:  

radny Waldemar Czech radny Krzysztof Netter  

 

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania ZA: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, PRZECIW: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

3. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 
Radni otrzymali informacje o realizacji wniosków w formie pisemnej. Radna D. Matysek złożyła 

uwagi do odpowiedzi na wniosek dot. informacji w sprawie  odcinka drogi w Ligocie Turawskiej. 

Zdaniem radnej udzielona odpowiedź była nie na temat i w związku z tym radna wystąpiła o 

uzupełnienie  odpowiedzi na wniosek. 

 

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2016 r. 

Pani Maria Zubeil, Skarbnik Gminy poinformowała radnych, iż sprawozdanie Wójta 

Gminy z wykonania budżetu za 2016 r., jak również sprawozdanie roczne za 2016 r. radni 

otrzymali w ustawowym terminie w formie pisemnej. Radni otrzymali również w formie 

pisemnej Uchwałę RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2016 r. wraz 

z uzasadnieniem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje 

sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r. Radni otrzymali również 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. i 

Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium za 2016 rok. 

Omawiając przedmiotowe sprawozdanie Pani Skarbnik zaznaczyła, że budżet na  2016 

przyjęty został uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XII/79/2015 z dnia 17 grudnia  2015 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.  

W ciągu roku plan budżetu został skorygowany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami 

Wójta do kwot: 

- dochody 34.913.140,56 zł; 

- wydatki 36.057.845,22 zł; 

- przychody 3.214.704,66 zł; 

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 32.772.199,83 zł tj w 93,9% w 

tym dochody bieżące w wysokości 31.390.356,09 zł, czyli 94,8 %, n Plan wydatków na 



31.12.2016 r. wyniósł 36.057.845,22 zł, a wykonany został w kwocie 32.915.002,69 zł tj. 

91,3 % w tym wydatki bieżące plan 31.607.545,22 zł wykonano w kwocie 30.416.987,22 zł, 

tj. 96,2 % a wydatki majątkowe na plan 4.450.300,00 zł wykonano w kwocie 2.498.015,47 zł, 

tj.56,1 %. Natomiast dochody majątkowe w wysokości  1.381.843,74 zł  tj. w 77,3 %. 

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wyniósł 36.057.845,22 zł, a wykonany został w 

kwocie 32.915.002,69 zł tj. 91,3 % w tym wydatki bieżące plan 31.607.545,22 zł wykonano 

w kwocie 30.416.987,22 zł, tj. 96,2 % a wydatki majątkowe na plan 4.450.300,00 zł 

wykonano w kwocie 2.498.015,47 zł, tj.56,1 %.  

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 r. przedstawiając w 

pierwszej kolejności dochody, a następnie wydatki w 2016 r. poszczególnymi działami. 

Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 

Turawa na dzień 31.12.2016 r. 

Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

5. Opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. 

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu Nr 125/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Turawa za 2016 r. wraz z uzasadnieniem. Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Opolu pozytywnie opiniuje  sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r. 

Do przedstawionej opinii radni nie wnosili uwag. 

 

6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy i opinia RIO o wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Iwona Duda przedstawiła Uchwałę Komisji 

Rewizyjnej Nr 1/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu, za 2016 r. wraz z uzasadnieniem.  

Do treści przedstawionej uchwały Komisji Rewizyjnej radni nie wnosili uwag. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Uchwałę 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 270/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. nt. opinii  o 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 r. wraz z uzasadnieniem. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. 

Do treści przedstawionej uchwały radni nie wnosili uwag. 

 

7. Dyskusja na temat realizacji budżetu za 2016 rok. 

W podjętej dyskusji w sprawie realizacji budżetu za 2016 rok glos zabrali: 



 

Przewodniczący Komisji  Ładu, Porządku i Rolnictwa poprosił o dodatkowe wyjaśnienia dot: 

- Wysokości dopłat do odbioru nieczystości stałych i ciekłych w 2016 roku. Zdaniem 

Przewodniczącego Komisji konieczna jest w najbliższym czasie zmiana stawki za wywóz 

nieczystości, ponieważ środki wpływające do budżety nie równoważą wydatków. Z opinią 

Przewodniczącego Komisji zgodzili się przedstawiciele Urzędu Gminy. Pani Skarbnik Gminy 

przedstawiła rozliczenie kosztów wywozu nieczystości  w 2016 roku. Wysokość wpływów to 

kwota- 829.902 zł. Nie wpłynęły należności - 87.323 zł, natomiast wartość faktur 

wystawionych za rok budżetowy to kwota 967.987 zł. Zaznaczyła ponadto, że Wójt Gminy 

przedstawiał radnym do zatwierdzenia nowe stawki za wywóz nieczystości, ale nie zostały 

przyjęte. 

W 2016 roku   dopłata do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy wyniosła 449.652 zł. 

- Jakie działania podejmuje Urząd Gminy aby otrzymać zaległe faktury za energię elektryczną 

za 2016 rok. Z wyjaśnień Pani Skarbnik wynikało, że Urząd Gminy kilkakrotnie występował  

o przesłanie faktur, ale otrzymano je dopiero w miesiącu czerwcu br.  

- Wydatkowanie środków na Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka i rodziny zastępcze 

w 2016 r. Z odpowiedzi Pani Skarbnik wynikało, że  te koszty rosną z roku na rok. 

Szczegółowo przedstawione zostały  w rozdziale 15 pomoc społeczna. 

- Przewodniczący w imieniu Komisji zapytał o wysokość w 2016 roku wypłat z  tytułu 500+. 

Pani Skarbnik poinformowała radnych, że w 2016 roku wypłacono kwotę – 3.437.507 zł. 

- Przewodniczący w imieniu Komisji zapytał o ściągalność zaległych podatków od osób 

fizycznych, prawnych i o wysokość umorzeń dokonanych przez Wójta Gminy. Pani Skarbnik 

poinformowała radnych, że umorzenia dokonane przez Wójta Gminy w 2016 roku są 

znikome. Umorzony podatek osobom prawnym to  kwota jedynie 112 zł. Referat Podatkowy 

prowadzi postępowanie windykacyjne zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa Nr OB. 

0050.37.2014 w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych. 

Radna D. Matysek zapytała o ściągalność  opłaty adiacenckiej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że  

opłata ta jest  pobierana na bieżąco. Urząd Gminy wystawia decyzje dla tych osób, które 

zostały pominięte. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z sołtysami.  

Radny B. Śliwa zwrócił uwagę, że dochody z wycinki drzew są bardzo wysokie i czy w 

związku z tym nie zachodzi obawa, że Gmina wycina za dużo drzew. 

Z odpowiedzi Kier. Ref. Gospodarki Nieruchomościami wynikało, że wycinkę prowadzi się 

zgodnie z planem urządzania lasów. 

Radny L. Warzecha zwrócił uwagę na nasadzanie drzew po wycince i ich dalszej pielęgnacji. 

Radny J. Farys  zapytał czy Urząd Gminy ma kontrolę nad ilością wywożonych odpadów 

stałych.  



Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że Ref. Ochrony Środowiska  

na bieżąco nadzoruje wywóz nieczystości i otrzymuje od firmy wywożącej odpady okresowe 

sprawozdania. 

Innych uwag i pytań do realizacji budżetu za 2016 rok  radni nie zgłaszali. 

 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok - podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2016 rok. 

 

Pani Maria Zubeil, Skarbnik Gminy  przedstawiła sprawozdanie roczne za 2016 rok: 

Bilans z wykonania budżetu jst. 

Bilans jednostki budżetowej. 

Rachunek zysków i strat. 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

Radni Rady Gminy Turawa nie wnosili uwag do przedstawionych informacji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXVII/155/2017 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2016 r. 

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok .  

 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

 

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2016 rok - podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Turawa Artur Gallus przedstawił pod głosowanie uchwałę  Nr 

XXVII/156/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.  

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2016 rok .  

 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wójt Gminy podziękował za udzielone absolutorium. Podziękował radnym i pracownikom 

Urzędu Gminy za dotychczasową współpracę.  

 

10. Informację o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2016 rok. 

Informacje przedstawił A. Bochenek. Radni otrzymali informację w formie pisemnej i 

zapoznali się z nią na posiedzeniach Komisji. Nie wnoszono uwag. 



 

11. Podjęcie uchwał: 

 

a) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  uchwałę Nr XXVII/157/17 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2017 r..  

 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Projekt uchwały przedstawiła M. Zubeil, Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie uchwalę Nr XXVII/158/2017 

 

Głosowano w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej,.  

 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

c) w sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na 

lata 2015 - 2020, 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik referatu Nieruchomościami  P. Dziedzic. Do projektu 

uchwały radni nie wnosili uwag. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Turawa na lata 2015 - 2020,.  

 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy 

między sesjami. Radni otrzymali powyższe pisma systemem esesja. 

- dot. możliwości dojazdu do dz. 550/6 km.4 Turawa, a tym samym do dz. 550/5 działki 

budowlanej (Prawo przejazdu ustanowione zostanie przy sprzedaży dz. 550/5). Postanowiono 

pismo przekazać do ref. Budownictwa celem zbadania sprawy. 

- Ośrodka Wypoczynkowego Wodnik w sprawie  zainstalowania oświetlenia na ul. Cichej 

oraz koło przystanku i  Pismo Wójta Gminy w tej sprawie Nr BU.IV.2227.R.5.2017 r. 

- w spr. podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa  osób w szczególności 

dzieci korzystających z drogi powiatowej i pismo  Wójta Gminy Turawa Nr OB.152.1.2017- 

do wiadomości RG. 

- „Opolskie Dziouchy” w sprawie korzystania z oferty. 

 



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

Informację o podjętych Zarządzeniach  przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani M. Zubeil. 

14. Wolne wnioski. 

 

 

Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa z dnia 20. 06.2017 r 

 

 

Komisja  w dniu 20.06.2017 r. w I części posiedzenia przy udziale Kierownika Ref. 

Nieruchomościami Pana P. Dziedzica i sołtys wsi Zawada sprawdziła ład i porządek w 

miejscowości Zawada.  

Przedstawia  w tym zakresie następujące wnioski: 

1. Ustalić właściciela działki 214/79 i wystąpić  o uporządkowanie  posesji tj. wycinki 

suchych gałęzi i uzupełnienia ogrodzenia. 

2. Uzupełnić oświetlenie  na ul.  Wodociągowej, po ewentualnym uzyskaniu zgody 

właściciela  działki o przekazaniu sieci do TAURON( G. Klołp). 

Droga gminna, słup prywatny. 

3. Ustalić  w czyjej kompetencji jest naprawa zerwanego mostku  na granicy działki 226 

i 227 i wystąpić  o naprawę. 

4. Komisja ponawia wcześniejszy wniosek dot. usunięcia  pni po wycince  topoli na ul. 

Zielonej. Ponadto Komisja wskazuje na potrzebę dosadzenia  nowych drzew w tym 

miejscu, ponieważ  w 80% nasadzone drzewa uschły. 

5. Komisja wnioskuje o oznakowanie skrzyżowania  ul. Wodociągowej z ul. Zieloną -  

pierwszeństwo przejazdu i ograniczenie prędkości. Ponadto zachodzi konieczność 

wyasfaltowania przedmiotowego skrzyżowania. Rada Sołecka zabezpieczy część 

funduszy na ten cel z FS. 

6. Ustalić właściciela działki Nr 257/34 przy ul. Piaskowej 4 w celu wystąpienia o 

uporządkowania posesji 

Radna Danuta Matysek: 

1. W spr. wystosowania pisma do właściciela działki przy ul. Kadłubskiej w Ligocie 

Turawskiej w sprawie doprowadzenia  posesji do porządku ( przewrócone płoty, 

działka zarośnięta chwastami). 

Radna Róża Wieczorek 

1. W sprawie  zlecenia odpowiednim służbom umocowanie wiszących tabliczek  na 

słupach  z nazwą ulicy i numerami posesji przy ul. Opolskiej 8-12, 14-18 i 17-21 a. 

Tabliczki są wyłamane. 



2. W sprawie ustawienia  znaku „droga ślepa” przy ul.  Opolskiej nr 17-21 a. Jest to ulica 

boczna  i dojeżdża się tylko do posesji 21a, a dalej  są pola  orne i przejazdu nie ma. 

Radna Iwona Duda 

1. W sprawie  wyznaczenia terenów zielonych, które należą do Spółdzielni 

Mieszkaniowej , a które do Urzędu Gminy Turawa (na mapce). 

15. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Wójt Gminy poinformował zebranych, że radni otrzymają odpowiedzi na wnioski w formie 

pisemnej. 

 

16. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania ZA: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, PRZECIW: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

17. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący rady Gminy zakończył i zamknął XXVII sesje Rady Gminy. 

 

 

 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Turawa 

                                                                                     Artur Gallus 

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


