
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXXIII/2018 

XXXIII Sesja w dniu 26 stycznia 2018  

Obrady rozpoczęto 26 stycznia 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:41 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. Nieobecna B. Kupka- usprawiedliwiona, radny L. 

Warzecha zwolnił się u przewodniczącego Rady Gminy  o godz.---- 

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  

Przedstawiciele Urzędu Gminy:  

W. Kampa – Wójt Gminy; S. Kubicki – Z-ca Wójta Gminy; A. Sakra- Skarbnik Gminy. 

Pracownicy UG: R. Konciała; A. Mazurkiewicz; M. Sadowska; P. Lis; A. Gradek. 

B. Bosy – kierownik GOPSA; J. Musielak – dyr. GZEAS. 

1. Sprawy regulaminowe. 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus. Przewodniczący otworzył 

XXXIII 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 14, 



radnych  i Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Nieobecna radna B. Kupka- 

usprawiedliwiła swoją   nieobecność. 

b) Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że 

wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały, którą radni otrzymali w formie pisemnej  przed 

sesją Rady Gminy.  

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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: radnych K. Netter i W. Czech. Radni wyrazili zgodę. 
 

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. 

 

Do przedstawionych odpowiedzi na złożone wnioski radni nie zgłaszali uwag. 

 

4. Podjęcie uchwał: 

 

Do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka. 

Projekt uchwały z wniesioną   autopoprawką przedstawił J. Musielak – dyr. GZEAS. 

Komisje Rady Gminy jak ani nikt z radnych  nie wnosił uwag. 

Dyr. GZEAS odczytał cały projekt uchwały. 

 

a) w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji- projekt uchwały wprowadzony zgodnie z 



art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gmin - AUTOPOPRAWKA 

Głosowano w sprawie: trybu udzielania rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Turawa oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji- projekt uchwały wprowadzony 

zgodnie z art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gminy.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

5. Sprawozdanie GOPS z zabezpieczenia podopiecznych w okresie zimowym, stan 

bezrobocia na terenie Gminy , raport z funkcjonowania programu "Koperta życia", stan 

służby zdrowia na terenie Gminy. 

Informacje o działalności GOPS przedstawiła B. Bosy – kierownik jednostki. Radni otrzymali 

informację w formie pisemnej. 

W następnej kolejności pracownik Turystyki i Promocji zapoznał radnych z  

funkcjonowaniem programu „Koperta życia”- informacja przedstawiona została również w 

formie pisemnej. 

Przewodniczący Rady Gminy zaprosił na sesję  kierowników Niepublicznych ośrodków 

Zdrowia funkcjonujących na terenie Gminy Turawa. Kierownicy ośrodków nie przybyli na 

sesję Rady Gminy usprawiedliwiając  przed Przewodniczącym RG swoją nieobecność. 

Radny J. Farys przedstawił radnym funkcjonowanie punktu medycznego w Kadłubie 

Turawskim. Z wypowiedzi radnego wynikało ,że  placówka  funkcjonuje bez zastrzeżeń. 

W następnej kolejności głos zabrała  radna D. Matysek informując radnych ,że wyborcy 

wnoszą uwagi do funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w Turawie. 

Zaległości finansowe placówek oświatowych wobec Urzędu Gminy przedstawił P. Lis- 

pracownik ref. Nieruchomościami. 

 

6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa za lata 2015- 2016. 

Radni otrzymali  raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa za 

lata 2015- 2016 w formie pisemnej. Temat omawiany był również na posiedzeniach stałych 

Komisji rady Gminy- nie wnoszono uwag.  

 

7. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za 

2017 r. Radni otrzymali materiały w formie pisemnej i zostały omówione na posiedzeniach 

stałych Komisji rady Gminy. 



W dyskusji wzięli udział: 

- Iwona Duda, która podjęła temat segregacji śmieci przez mieszkańców Spółdzielni 

mieszkaniowej w Osowcu. Radna zapytała jak można wyegzekwować segregowanie śmieci 

przez niektórych mieszkańców, którzy nie stasują segregacji, bo nie ma oddzielnego 

pojemnika. 

Wyjaśnień w tym zakresie  udzielił pracownik ochrony środowiska A. Gradek. 

 

8. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i przedstawienie sprawozdania z 

pracy Komisji w minionym roku. 

Informacje przedstawiali kolejno: 

 

a) - Komisja Rewizyjna. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r...  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

b) Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia planu pracy Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa na 2018 r..  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

c) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia planu  pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa na 2018 r..  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

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

Pani A. Sakra- Skarbnik Gminy poinformowała radnych , że między sesjami Wójt nie 

podejmował  Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

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

1. Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił pismo Prokuratora Prokuratury rejonowej 

w Opolu  sygn. Akt.PR Pa 25.2017  z dnia 14 grudnia 2017 dot. analizy uchwały w 



sprawie  pobierania opłat za podłączenie do sieci kanalizacyjno – wodociągowej. 

Powyższe pismo radni otrzymali również w formie pisemnej i zapoznali się również z 

treścią pisma na posiedzeniach Komisji RG. Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował radnych , że do treści przedmiotowego pisma ustosunkowała się Prezes 

WiK  łącznie ze swoją obsługą prawną. Radni otrzymali również projekt odpowiedzi 

na pismo. Do sprawy odniosła się również Radca Prawna Urzędu Gminy, która 

zaopiniowała projekt odpowiedzi na pismo. 

 Powyższa odpowiedz na pismo została przegłosowana. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia odpowiedzi na pismo sygn. akt.PR Pa 25.2017 r..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

2. Pisma mieszkańców sołectwa Węgry w spr. wypłaty pełnej kwoty odszkodowania 

(do wiadomości RG). Wg informacji Skarbnika Gminy sprawa jest załatwiona. 

2. Pismo w sprawie  projektu planu zagospodarowania obszaru wsi Turawa- dot. działki 

nr 580.( do wiadomości RG) Do spr. odniósł się R . Konciała , który poinformował 

radnych ,że uwagi zawarte w piśmie przekazano urbaniście , który sporządza plan. 

Wójt Gminy przedstawi Radzie rozstrzygnięcie. 

3. RIO w Opolu przesłało uchwałę Nr  690/2017  z dnia 16.01.2018 nt. opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu. 

4. Uzupełnienie odpowiedzi na pismo mieszkańca Zawady dot. parkowania samochodów 

ciężarowych- w załaczeniu. 

 

11. Wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia  19 

stycznia 2018 r.: 

 

5. Komisja wnioskuje o przedstawienie  informacji z realizacji  wniosku dot. wykonania 

dokumentacji na uruchomienie Domu Seniora w Kotorzu Małym  

i o dalszych pracach związanych z realizacją przedmiotowego projektu. 

6. Komisja wnioskuje o umieszczenie w kwartalniku FALA  przypominającej informacji 

dot. akcji „ Koperta Życia „ i o konieczności uaktualnienia  danych w kopertach.  



Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wnioski  z dnia 22.01.2018.: 

1. Komisja wnioskuje  o zastosowanie  monitorowania miejsc newralgicznych 

(pojemniki na śmieci) nad jeziorami celem obniżenia kosztów wywozu nieczystości 

stałych. 

 

2. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie  Zarządzenia Wójta  dot. uiszczania opłat  z 

tytułu  zajęcia pasa drogowego i terenu gminnego  na wjazd do posesji i podania do 

wiadomości publicznej  w kwartalniku FALA powyższej informacji. 

 

3. Komisja prosi o uzupełnienie informacji i przedstawienie  w formie pisemnej dot. 2 

punktu posiedzenia Komisji  w dniu 22.01.2018 r. 

Radna Róża Wieczorek: 

 

1. W sprawie  zawieszenia dodatkowych lamp świetlnych na istniejących słupach 

energetycznych  na ulicach: ul. Młyńska nr słupa 162, ul. Opolska nr słupa 201 i 265 

wyjazd na obwodnicę. Radna poinformowała, że  w sprawie  tych lamp było złożone  

pismo 12.01.16r. – lampy nie zostały zawieszone.  

2. Pismo mieszkańców Węgier w spr. wjazdu w ul. Młyńską  od ul. Opolskiej – złożony j 

skalisty głaz zawęża wjazd  w tą ulicę  i jest niebezpieczny dla pieszych, rowerzystów 

i samochodów. 

Radny Ryszard Kogut: 

1. W sprawie utwardzenia  drogi dojazdowej i terenu przed szkołą i przedszkolem w 

Turawie. 

Radna Iwona Duda zwróciła się z pytaniem  na jakim etapie są prace związane z remontem 

ul. Lipowej. Radna uzyskała informacje  z ref. Budownictwa ,że prace są w toku. 

 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

Odpowiedź  na złożone wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus zakończył obrady i zamknął XXXIII sesje Rady 

Gminy Turawa. 

 
 



  

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


