
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXVIII/2017  

XXVIII Sesja w dniu 25 sierpnia 2017  

Obrady rozpoczęto 25 sierpnia 2017 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13:00 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

Obecni: 

Waldemar Czech 

2. Iwona Duda 

3. Jerzy Farys 

4. Artur Gallus 

5. Joachim Klotka 

6. Ryszard Kogut 

7. Beata Kupka 

8. Danuta Matysek- spóźnienie 

9. Krzysztof Netter 

10. Adam Prochota 

11. Andrzej Skrzipczyk  

12. Maria Syboń  

13. Benedykt Śliwa 

14. Leonard Warzecha  

15. Róża Wieczorek  

 
Z Urzędu Gminy udział wzięli: 

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;  

W sesji uczestniczyła ponadto: 

Pani Aneta Sakra – kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy, 

Jedna osoba spoza RG – przesłuchująca się obradom 

 

1. Sprawy regulaminowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXVIII 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 13 



radnych (nieobecny radny W. Czech, radna M. Matysek usprawiedliwiła swoje spóźnienie).  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:  

- w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części 

obszaru wsi Turawa". 

 

i uchwała wprowadzona przez Wójta Gminy na 7 dni przed sesją: 

- w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie „Urzędy dostępne  on-line”  

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania    ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 2, 

BRAK GŁOSU: 1 

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

 

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

 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

Zgłoszono kandydaturę: radny Krzysztof Netter, radna M.Syboń. 

Głosowano w sprawie: Powołanie Komisji Wnioskowej..  

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

 

3. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 

Radni nie wnosili uwag do udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

4. Przyjęcie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części 

obszaru wsi Turawa". 



Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych ,że przed sesją wpłynęła autopoprawka 

do powyższego projektu uchwały i radni otrzymali teks autopoprawki systemem e-sesja. 

Kierownik  Ref. Budownictwa  Opani B. Jędrychowicz  przedstawiła  zmiany do projektu 

uchwały: 

1. Zmienia się zapis § 33 ust.3, pkt 4, który  otrzymuje brzmienie „ wysokość budynków 

podstawowych – nie więcej niż  2 kondygnacje i 10 ,0 m, dla obszaru A-3UP 

dopuszcza się wysokość budynków do 3 kondygnacji i 13,0 m wysokości;” 

2. Zmienia się  zapis §33 ust.3 pkt 6 poprzez  zastąpienie wyrażeniem „dachy płaskie” 

wyrażeniem „dachy o innym nachyleniu”. 

3. Zmienia się zapis §33 ust.3 pkt 7 poprzez zastąpienie  wyrażenia „pokrycie dachów” 

wyrażeniem „ pokrycie dachów spadzistych”. 

4. Zmienia się w całości zapis  § 34 ust.1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie 

„przeznaczenie uzupełniające- obiekty i tereny sportowe, rehabilitacji zdrowotnej i 

odnowy biologicznej oraz towarzyszące urządzenia i zieleń:”  

Do całego projektu uchwał, który został szczegółowo omówiony przez projektanta na 

wspólnym posiedzeniu Komisji i wniesionych poprawek Komisje Rady Gminy i radni nie 

wnosili uwag. 

W związku z powyższym treść uchwały przedstawiła  Kierownik ref. Budownictwa, a w 

następnej kolejności  przedstawiła rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu w dniach 8 marca do 5 kwietnia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  południowej części obszaru wsi Turawa.  

Radni kolejno przegłosowali wszystkie nieuwzględnione wnioski: 

Rozstrzygnięcie Nr 3 dot. Pani J. Karczewską, działka Nr  1/20 (zgodnie z załącznikiem Nr 

2) 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 

Rozstrzygnięcie Nr 4 dot. Mi P. Kaczmarek, działka Nr 1 /22  

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, 

Rozstrzygnięcie Nr 5 dot. D. Kosztowniak , dział. Nr 1/21 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, 

Rozstrzygnięcie Nr 5 dot. R. Słabika, części działki Nr 576/3 w zakresie  przeznaczenia  pod 

zabudowę  działki oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem C-3R. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, 

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie całej uchwały. 



Głosowano w sprawie: Przyjęcia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowej części obszaru wsi Turawa". 

 

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

 

5. Podjęcie pozostałych uchwał: 

a) uchwała w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Turawie 

Głosowano w sprawie: nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Turawie 

Wyniki głosowania ZA:14  , WSTRZYMUJĘ SIĘ:0  , PRZECIW: 0, NIEOBECNI: 1 

 

b) uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości  Zawada, Gmina 

Turawa. 

Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami zapewnił radnych, że wpłynęły do UG 

wszystkie niezbędne geodezyjne dokumenty dot. przedmiotowej uchwały. 

Głosowano w sprawie: nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości  Zawada, Gmina 

Turawa 

Wyniki głosowania ZA: 14 , WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 , PRZECIW: 0 , NIEOBECNI: 1. 

c) uchwała w sprawie  skargi na działalność Wójta Gminy Turawa  

Radni  zapoznali się z  treścią skargi i odpowiedzią na skargę,  przesłana przez Wójta Gminy. 

Stanowisko radny opracowane zostało na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady 

Gminy w dniu 18.08.2017 r. 

Na sesji radni nie wnosili uwag i dodatkowych pytań. 

Głosowano w sprawie: skargi na działalność Wójta Gminy Turawa 

Wyniki głosowania ZA:13  , WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 , PRZECIW: 0 , NIEOBECNI: 1 

d) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy 

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na błąd pisarski w § 5 gdzie jest 10.000,00 zł ,  a winno być 

9.500,00 zł. 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy 

Wyniki głosowania ZA: 11 , WSTRZYMUJĘ SIĘ:3  , PRZECIW:0  , NIEOBECNI: 1 

e) uchwała sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turawa 

Wójt Gminy Pan W. Kampa poinformował zebranych, że Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy  

złożyła  w ustawowym termie 3 miesięcy wypowiedzenie z pracy z dniem 30 września z 

uwagi przejścia na emeryturę.  



Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan S. Kubicki.  

Głosowano w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Turawa 

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

W pierwszej kolejności Wójt Gminy podziękował Pani Skarbnik za długoletnia pracę 

wręczając kosz kwiatów. Kolejno podziękowanie w imieniu Rady Gminy złożył 

Przewodniczący A .Gallus. Podziękowania złożone zostały na ręce Pani Skarbnik wraz z  

bukietem kwiatów.     

f) uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turawa 

Wójt Gminy przedstawił Panią Anetę Sakra, która w drodze konkursu wybrana została na 

Skarbnika Gminy z dniem 1 października 2017 r. 

Głosowano w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Turawa 

Wyniki głosowania ZA: 14 , WSTRZYMUJĘ SIĘ:0  , PRZECIW:0  , NIEOBECNI: 1 

 

g) uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.”Urzędy dostępne on-line” 

przewidzianym do realizacji w ramach  programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działania 2.18 Wysokiej jakości  usługi administracyjne ( wprowadzona na 7 dni przed sesją) 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.”Urzędy 

dostępne on-line” 

Wyniki głosowania ZA: 14 , WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 , PRZECIW:0  , NIEOBECNI: 1. 

 

6. Stan przygotowań do nowego roku szkolnego. 

Informacje ustna przedstawił Dyr. GZEAS pan J. Musielak., który stwierdził, że wszystkie 

placówki oświatowe są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. 

W następnej kolejności sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i 

Spraw Socjalnych przedstawiła D. Matysek , Przewodnicząca Komisji.  

Protokół z objazdu wybranych placówek i wnioski Komisji stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że z przedstawionych wnioskach członkowie Komisji 

wydali opinie na temat pisma  sołtysa i organizacji działających w Rzędowie na temat 

użytkowania budynku, w którym mieści się  Przedszkole  Kubusiowa  Akademia  

W podjętej dyskusji radna Wieczorek przedstawiła jakie prace remontowe należy wykonać w 

Przedszkolu w Węgrach (ocieplenie budynku, nowa elewacja). 



Radny Farys wypowiedział się na temat  wprowadzonej reformy argumentując że nie będzie 

to reforma bez kosztowa, jak podje się w mediach, ponieważ samo wyposażenie gabinetów 

przedmiotowych generuje koszty. 

Radny Warzecha odniósł się w swojej wypowiedzi do urlopów nauczycielskich na  

„podratowanie zdrowia” i kosztów z tym związanych. 

7. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 r. 

Radni otrzymali informację w formie pisemnej. 

Radni w podjętej dyskusji zwracali uwagę na terminy wykonywania inwestycji ( przed 

okresem zimowym) i na fakt aby nie rozpoczynać inwestycji jeżeli nie ma uregulowanych 

praw własności pod  planowanymi drogami. 

8. Gospodarka mieszkaniowa na terenie Gminy Turawa - stan wykorzystania obiektów 

komunalnych i socjalnych ( wszystkie zasoby). 

Radni otrzymali informacje w formie pisemnej, którą uzupełnił Kierownik Ref. 

Nieruchomościami. Odpowiedział również na wszystkie pytania i uwagi radnych w tym 

zakresie. 

Radni zwracali uwagę, aby UG kontrolował na bieżąco zalęgłości z tytułu dzierżaw i opłat 

lokalnych i podejmował działania windykacyjne.  

9. Informacja Wójta Gminy o pracy w II kwartale 2017 r. i realizacji podjętych w tym okresie 

uchwał. 

Radni otrzymali informacje w formie pisemnej, a uzupełnił ją Wójt Gminy Pan W. Kampa- 

nie wnoszono uwag. 

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

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

protokołu. 

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

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

między sesjami: 

Radni wszystkie pisma otrzymali w systemie e-sesja: 

- wniosek o udzielenie informacji publicznej (Kukiz-15) dot. pracy i aktywności RG. Biuro 

Rady Gminy udzieliło odpowiedzi na  zapytanie o informację publiczną. 

- UW- apel w sprawie braku reakcji realizacji Programu Pomoc Żywieniowa do wiadomości 

RG. 

- Radny Rady Powiatu w spr.  Spółki Wodnej- wystosowano pismo dot. wskazania terminy 

podjęcia tematu na sesji Rady Powiatu. 



- UW dot. szkolenia nad dzieckiem- do wiadomości RG. 

- Pismo  z Rzędowa dot.  użytkowania budynku – sprawa badała Komisja Oświaty i 

przedstawiono w tej sprawie wnioski.  

12. Wolne wnioski. 

Radny J. Farys: 

1. W sprawie przyjęcia przez Gminie  Turawa drogi prywatnej : ul. Spokojnej, bocznej 

ul. Leśnej w Rzędowie, asfaltowaną drogę z całą infrastrukturą chcą  przekazać 

Gminie jej właściciele. 

2. W sprawie zmiany kolejności asfaltowania dróg w Kadłubie Turawskim.  W 2018 r. 

dokonać naprawy nawierzchni asfaltowej ul. Leśnej  od nr 24 w kierunku sklepu,  a w 

następnej kolejności asfaltowania  łącznika  ul. Polnej z Opolską. 

3. W sprawie  naprawy nawierzchni ul. Głównej w Kadłubie Turawskiej ( droga 

wojewódzka 463) na odcinku kościół – szkoła. 

Radny A. Prochota: 

1. W sprawie  przygotowania pisemnej informacji w sprawie  kosztów dostosowania  

dokumentacji projektowej do potrzeb CARITAS. 

2. W sprawie  kosztów  budowy hali po zmianie funkcji obiektu. 

Radna Róża Wieczorek  

1. W sprawie informacji zestawienia długości ( w km) dróg gminnych i prywatnych  w 

poszczególnych sołectwach : ile km dróg jest pokryte asfaltem , a ile km jest dróg 

gruntowych. 

Radny A. Gallus: 

1. W sprawie  przeanalizowania możliwości powołania w Szkołach Podstawowych 

zastępcy  dyrektora oraz wynagrodzenia dla nich. 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z  dnia 24.08.2017  

 

Na wyjazdowym posiedzeniu odwiedziła wybrane placówki oświatowe i punkty biblioteczne. 

 

W związku z powyższym przedstawia następujące wnioski: 

1. Wnioskuje o rozwiązanie umowy dzierżawy działki nauczycielskiej z byłą  dyrektorką 

szkoły w Zawadzie. Przedmiotowa działka od dłuższego czasu jest nieużytkowana   

i bardzo zaniedbana. 

2. Występuje o przyspieszenie wycinki 2 uschniętych drzew w parku przy przedszkolu  

w Zawadzie, zagrażających bezpieczeństwu dzieci. 



3. Komisja wnioskuje  o wykonanie  odpływu,  przy remoncie  otoczenia  biblioteki  

w Turawie  i wykonanie utwardzenia  dojazdu do kontenera, do którego podjeżdża 

REMONDIS. 

4. Komisja występuje o  rozważenia możliwości   podwyższenia stawki dla nauczycieli 

świetlic środowiskowych i możliwości zmiany nazwy świetlic ze środowiskowych na 

wiejskie, co zdaniem członków komisji może  mieć wpływ  na korzystniejsze 

finansowanie  świetlic. 

5. Komisja wnioskuje aby nowo wybudowanej hali sportowej w Turawie  nadać nazwę: 

imienia Joachima Halupczoka.  

6. Komisja  w nawiązaniu do pisma mieszkańców Rzędowa i wizyty członków Komisji 

w budynku, gdzie mieści się przedszkole „Kubusiowa Akademia” wnioskuje o 

doprowadzenie do ponownego spotkania Wójta Gminy z organizacjami, 

wymienionymi w piśmie, w celu podjęcia próby zażegnania istniejącego sporu. 

Komisja proponuje aby rozważyć możliwość  przeznaczenia pomieszczeń  na piętrze 

budynku na biura ( nie świetlice) dla poszczególnych organizacji. 

Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Partnerstwa z dnia 19 lipca 2017 r. 

 

Po analizie odpowiedzi na wnioski złożone w I półroczu 2017 r. członkowie Komisji 

stwierdzili, że nie udzielona została odpowiedź na wniosek złożony na sesji w dniu 24.03.br 

dot. działalności Spółki Wodnej w brzmieniu: 

1. „Komisja wnioskuje o wykazanie zaległości składki Spółki Wodnej za okres 5 lat i 

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

2. Postanowiono wystąpić do Komisji  Ładu i Porządku o przeanalizowanie  działalności 

Spółki Wodnej i zbadanie ściągalności składek  w okresie 5 lat. 

3. Również nie  zrealizowany został wniosek złożony na sesji 16.12.2016 roku, na który 

członkowie Komisji otrzymali odpowiedz w 2017 roku w brzmieniu: 

4. „Komisja wnioskuje o spotkanie Wójta Gminy i Komisji Oświatowej z dyrektorami 

szkół w sprawie wdrożenia reformy oświatowej”. 

5. W odniesieniu do złożonego wniosku na sesji w dniu 24.05.br. w brzmieniu: 

6. „Przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej dot. powstania Domu 

Dziennego Pobytu Osób Starszych w obiektach LZS Kotórz Mały” 

7. Komisja wnioskuje, zgodnie z przedstawioną Komisji informacją o zlecenie wyceny  i 

zakres  niezbędnych do wykonania prac i pozwolenie na przebudowę. 



Ponadto należy sprawdzić czy przeznaczenie w planie obiektu „pomieszczenia dla 

odnowy biologicznej” będzie spełniał kryteria formalne. 

      Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 19 lipca 2017 r. 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa po zapoznaniu się z Umową 

Użyczenia pomiędzy Wójtem Gminy Turawa, a Stowarzyszeniem  Rodziców „Przyjazna 

Szkoła” w Węgrach  nieruchomości zabudowanej położonej w Węgrach przy ul. Szkolnej 40 i 

z Aneksem  Nr 2/2009 z dnia 12.10.2009 i Nr  4/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. , którego 

przedmiotem jest zmiana okresu  trwania użyczenia,  wnioskuje o przedstawienie informacji z 

jakich funduszy i w którym roku korzystało Stowarzyszenie.  

Radny A. Prochota  odniósł się do wniosku Komisji w spr. Szkoły Stowarzyszeniowej. 

Poinformował zebranych, że sprawa musi zostać przedstawiona na Zarządzie Stowarzyszenia 

i  zaopiniowana przez radców prawnych. 

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła radnym w formie pisemnej informacje o 

remontach dróg gminnych w poszczególnych sołectwach ( ulica + kwota) w okresie od 2013 

roku i plan inwestycyjny na lata 2017 – 2023. Wykaz dróg realizowanych ze środków 

gminnych bez ul. Dobrodzieńskiej i Skośnej- środki  unijne) do wiadomości radnych rady 

Gminy. 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

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

pisemnej. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

Wyniki głosowania ZA:14  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0  

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący rady Gminy zakończył i zamknął XXVIII sesje Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


