
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół nr XXIX/2017 

XXIX Sesja w dniu 6 października 2017  

Obrady rozpoczęto 6 października 2017 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13:05 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 - spóźnienie 

12. Maria Syboń  

13. Benedykt Śliwa 

14. Leonard Warzecha  

15. Róża Wieczorek  

2. Pan W. Kampa, Wójt Gminy, S. Kubicki, Z-ca Wójta Gminy, M. Zubeil, była 

Skarbnik Gminy, S. Brzozowska, Sekretarz Gminy.  

3. Kierownicy referatów; B. Kita; P. Dziedzic; B. Jędrychowicz; A. Mazurkiewicz;  

4. W sesji uczestniczyli ponadto: 

- H. Zapiór – Radny Rady Powiatu, 

- D. Wajs – Prezes WiK Turawa 

- Przedstawiciele Policji  Ozimek – 2 osoby. 

5. Jedna osoba spoza RG (mieszkaniec Gminy) – przysłuchująca się obradom. 

1. Sprawy regulaminowe. 
Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXIX sesję Rady Gminy Turawa. Powitał 

zebranych radnych i obecnych na sesji przedstawicieli Urzędu Gminy i zaproszone osoby. 
 

a) Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 14 

radnych ( Odnotowano spóźnienie radnego  A. Skrzipczyk)  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, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0 NIEOBECNI: 1 

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

 

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

 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

Zgłoszono kandydaturę: radny K. Netter  i W. Czech. 

 

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej..  

 

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

 

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

 

Radni nie wnosili uwag do udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

4. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przebiegu sezonu turystycznego. 

W sesji uczestniczył Komendant Policji w Ozimku, który przedstawił informację na temat  

stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy i nad jeziorami  w okresie sezonu turystycznego.  

Poinformował radnych o możliwości pobrania aplikacji „Moja Komenda” gdzie będzie 

można odszukać dzielnicowego w każdej miejscowości w Polce. 

W podjętej dyskusji radni podejmowali sprawy: 

- niebieskie karty na terenie Gminy, 

- zwiększenie patroli w miejscowości Węgry, 

- miejsce parkingowe nad Jeziorami w ocenie policji (mała ilość), 

- ilość policji na posterunku i rozbudowa  lokalu, 

- wynajem pomieszczeń dla policji przez Spółdzielnie SCH w Turawie ( brak reakcji policji w 

tym temacie), 



- udział policji w imprezach organizowanych na terenie Gminy, 

W następnej kolejności informacje o przebiegu sezonu turystycznego przedstawili: 

- Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku    -  wnioski komisji w załączeniu. 

- Kierownik Referatu  Turystyki i Promocji Gminy – radni otrzymali informację w formie 

pisemnej. 

- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminy – radni otrzymali informację w 

formie pisemnej. 

 

5. Spotkanie z radnym Rady Powiatu. 

 

W sesji  Rady Gminy uczestniczył radny Rady Powiatu H. Zapiór, który przedstawił 

informację o pracy  Rady. 

W podjętej dyskusji radni Rady Gminy zgłaszali do wykonania remonty dróg powiatowych z 

Gminy Turawa. 

- radna R. Wieczorek – budowa chodnika i odcinek drogi do obwodnicy w Węgrach, 

- radny j. Farys – droga z Rzędowa do Kadłuba Turawskiego, 

- radny R. Kogut – odcinek drogi za Mostem w kierunku J. Srebrnego w Turawie,  

- pani M.Zubeil – zapytała o zgodę powiatu na przejęcie od Powiatu części drogi (sprawa w 

toku załatwiania od kilku lat), 

- radny A. Skrzipczyk nawiązał do trudnych rozmów z Zarządem Dróg w Kotorzu dot. 

wszelkich prac na terenie gminy w tym, dot. wykaszania rowów. 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus: 

 – uwagi do wykonanych prac remontowych na ul. w Osowcu i wskazał konieczność 

wykonania zakrętu na ul. Leśnej, 

- uprzątnięcie poboczy przy powyrywanych drzewach na drodze Turawa- Kadłub Turawski, 

- Przewodniczący przedstawił kolejne  pismo radnego powiatu dot. Melioracji (do 

wyjaśnienia przez Przewodniczącego Rady Powiatu). 

- Prezes WiK wystąpiła o: 

-  informowanie Prezesa WiK  z wyprzedzeniem o planowanych remontach w celu 

przygotowania  do wykonania niezbędnych prac, 

- interwencję w sprawie rozpoczęcia prac remontowych w zakupionym budynku po policji w 

Turawie, z uwagi na cześć  nieruchomości należących do powiatu. 

- radny  L. Warzecha – brak oznakowania drogi powiatowej w Zakrzowie Turawskim. 



 

6. Podjęcie uchwał: 

 

a) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018- 2021, 

Projekt uchwały przedstawił P. Dziedzic. Komisje Rady Gminy wydały pozytywną opinię. Na 

pytania i uwagi radnych  A. Prochoty i L. Warzechy dot.  wpływu planowanych inwestycji na 

cenę wody, udzieliła odpowiedzi  Prezes WiK. Radny Prochota zapytał również czy 

przewidziana jest partycypacja  dzierżawcy przy budowie kanalizacji do J. Srebrnego. Z 

odpowiedzi Prezes WiK wynikało, że dzierżawca  zadeklarował wykonać projekt. 

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018- 2021,.  

 

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

 

b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, 

Komisje wydały pozytywna opinię. 

 

Głosowano w sprawie: 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,.  

 

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

 

c) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa, 

 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa. Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił treść skargi i odpowiedź Urzędu Gminy na zarzuty zawarte w skardze. 

W następnej kolejności  projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy S. Brzozowska. 

Radni nie wnosili uwag. 

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

 

d) w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w 

Turawie, 

 

Głosowano w sprawie: 
przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Turawie,.  

 

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

 

e) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2017 r. 

 

Głosowano w sprawie: 



zmiany budżetu gminy w 2017 r..  

 

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

 

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0 

 

7. Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. 

 

Radni Rady Gminy Turawa w ustawowym terminie otrzymali informację o realizacji budżetu 

Gminy za I półrocze 2017 r. Szczegółowo temat był omawiany na posiedzeniach 

poszczególnych komisjach Rady Gminy. Obecna na posiedzeniu Skarbnik Gminy 

odpowiedziała na wszystkie pytania członków komisji dot. dochodów i wydatków gminy w I 

półroczu  br. 

Do realizacji budżetu za I półrocze br. radni nie wnosili uwag. 

Radni zapoznali  się z opinią RIO na temat realizacji budżetu za I półrocze 2017. 

– nie wnoszono uwag. 

 

8. Stanowisko Rady Gminy dot. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego południowej części obszaru wsi 

Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał stanowisko Rady Gminy, które stanowi załącznik do 

protokołu. Radni nie wnosili uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 
stanowiska Rady Gminy dot. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego południowej części obszaru wsi 

Turawa..  

 

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

 

9. Analiza oświadczeń majątkowych. 

Analizę oświadczeń majątkowych przedstawili: 

- Przewodniczący Rady Gminy w odniesieniu do radnych, 

- Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy w stosunku do kierowników UG i jednostek 

podległych. 

Radni do przedstawionych informacji nie wnosili uwag. 

 



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

Informację w imieniu Wójta Gminy przedstawiła Sekretarz Gminy – informacja w załączeniu. 

 

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

 

1. Wojewoda Opolski 2 pisma w sprawie wszczęcia postępowania i rozstrzygnięcia dot. 

uchwały  o planie zagospodarowania przestrzennego wsi Turawa. 

2. Pismo radnego Powiatu dot. melioracji. 

3. Pismo Wojewody Opolskiego i odp. Rady Gminy dot. uchwały o wyborze Skarbnika 

Gminy. 

 

 

12. Wolne wnioski. 

Wolne wnioski złożyli: 

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa (z posiedzenia Komisji 20.09.2017 r.) 

W celu poprawy ściągalności składek na Spółkę Wodna Komisja proponuje: 

1. Przedstawić w kwartalniku FALA informację z działalności Spółki Wodnej, 

przedstawiając na przestrzeni ostatnich lat zakres prac, finansowanie zadań i 

ściągalność składek. 

2. Przekazywać dla sołtysów nakazy na Spółkę Wodną łącznie z  nakazami podatkowymi 

(dla wszystkich miejscowości). 

3. Na zebraniach  wiejskich przedstawiać informacje z funkcjonowania Spółki Wodnej a 

w tym ściągalność składek. 

4. W celu realizacji wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa proponuje 

się wystąpić do księgowej Spółki Wodnej o wydruk ściągalności składek w okresie 5 

lat w poszczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa (z posiedzenia Komisji 02.10.2017 r.) 

1. Komisja ponawia wniosek złożony wiosną  br. dot. zwiększenia miejsc  parkingowych nad 

J. Średnim. 

 

2. Komisja występuje o uporządkowanie terenu po miejscu składowania korzeni i o usunięcie 

z tego miejsca bloków betonowych- J. Srebrne. 

3. Wnosi o uporządkowanie sterty gruzu przy parkingu, ponieważ w tym miejscu tworzy się 

wysypisko śmieci (butelki i pojemniki po jedzeniu)- J. Srebrne. 

 

4. Komisja ponawia wcześniejszy wniosek  rozwiązania problemu  usunięcia baraku nad J. 

Srebrnym.  Po oględzinach przedmiotowego obiektu zdaniem Komisji barak zagraża 



bezpieczeństwu, ponieważ po ostatnich wichurach odpadają elementy pokrycia dachu                     

( blacha) co grozi bezpieczeństwu przechodniów. 

5.Zwrócono uwagę na konieczność poprawienia estetyki  ( pomalowanie)  budynku  

sanitarnego nad J. Srebrnym. 

6. Uporządkować teren przy pojemnikach na śmieci. 

7. Zwrócono uwagę na konieczność wycinki uschniętego drzewa na parkingu przy  

J. Srebrnym, które zagraża bezpieczeństwu. 

 

8.Komisja wnioskuje o zobligowanie wszystkich sołtysów  do racjonalnego i terminowego 

wykorzystania  środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z przyjętym planem, ponieważ 

wykonanie FS za I półrocze 2017 r. na plan  258 tyś wynosi 68 tyś.  

Radny Benedykt Śliwa: 

 

1. W sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na 2018 r. na zakup lekkiego 

samochodu pożarniczego do ratownictwa technicznego z możliwością użycia wody i 

piany dla OSP Bierdzany w kwocie 180.000 zł.- specyfikacja w załączeniu. 

2. W sprawie wyznaczenia  w miejscowościach Gminy Turawa miejsc z przeznaczeniem 

na lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomocni w tej kwestii będą 

strażacy z poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem  warunków jakie te 

miejsca mają spełniać. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (z posiedzenia  29.09.2017 r.). 

1. Komisja wnioskuje aby w miarę możliwości uwzględnić kolejne sołectwo do 

wykorzystania środków  w kwocie 20 tys.  

2. Komisja wnioskuje o  zwiększenie miejsc parkingowych, szczególnie w sezonie 

letnim nad J. Średnim. 

Radna Danuta Matysek: 

1. W sprawie organizacji Dożynek Gminnych: w dzień  przeglądu gminnych zespołów 

artystycznych (sobota) wręczać  wszystkie nagrody i wyróżnienia  poza rolnikami, 

ogrodnikami i ew. przedsiębiorcami).  

2. W sprawie wskazania prawnie umocowanego miejsca na przechowywanie  majątku 

sołectwa np. namiotu, ławek, sprzętu ogrodniczego itd. 

Radny Joachim Klotka: 

1. W sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektu przebudowy części ul. 

Wodociągowej w projekcie  budżetu na 2018 r. oraz rozpatrzenia w/w przebudowy w 

aspekcie planowanej ścieżki rowerowej, która przebiega przez ul. Wodociągową. 

Radni Beata Kupka i Benedykt Śliwa: 



1. W sprawie  wykonania chodnika w Bierdzanach na drodze wojewódzkiej Nr  1340 ze 

względów bezpieczeństwa chodnik ten byłby ciągiem komunikacyjnym do obiektów 

użyteczności publicznej  tj. szkoły, przedszkola, przystanku autobusowego, kościoła, 

cmentarza. 

2. W sprawie  chodnika w Bierdzanach przy drodze wojewódzkiej nr 463 na ul. Szkolnej 

ze względów  poprawy  bezpieczeństwa . Chodnik ten byłby ciągiem 

komunikacyjnym do obiektów użyteczności  publicznej jw. 

Radny Artur Gallus i Iwona Duda: 

1. W sprawie zamontowania punktu świetlnego przy ul. Dworcowej w Osowcu obok 

posesji przy wjeździe do firmy KOMA. 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

Odpowiedź na wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

 

 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXIX sesję Rady Gminy. 

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


