
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXXII/2017  

XXXII Sesja w dniu 18 grudnia 2017  

Obrady rozpoczęto 18 grudnia 2017 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:00 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  

Przedstawiciele Urzędu Gminy: 

Pan W. Kampa, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy pani Aneta Sakra.  

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

A. Bochenek – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

E. Salamaga – pracownik ref. budownictwa. 

1. Sprawy regulaminowe. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus otworzył XXXII 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.  

Zmiany do porządku obrad wniósł  radny B. Śliwa proponując wprowadzenie pod obrady projektu 

uchwały, wniesionej przez grupę 3 radnych w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Projekt 

powyższej uchwały radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcie całego porządku posiedzenia po zmianie porządku obrad.  

 

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

 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

 

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

 

 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

 
Zgłoszono kandydaturę: radnych K. Netter i W. Czech. Radni wyrazili zgodę. 
 

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Wnioskowej..  

 

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

 

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

 

Na ostatniej sesji radni nie zgłaszali wniosków. 

 

 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie WPF (opinia RIO). 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Sakra.  

Stałe Komisje Rady Gminy i radni nie wnosili uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 577/2017 Składu Orzekającego RIO w 

Opolu z dnia 12 dnia 2017 r. w spr. opinii o przedłożonym projekcie  uchwały w sprawie  

WPF Gminy Turawa. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie WPF..  

 



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

 

5. Przyjęcie budżetu na 2018 rok 

 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

 

Radni Rady Gminy Turawa w ustawowym terminie otrzymali w formie pisemnej (e-sesja) 

projekt budżetu na 2018 rok, sporządzony przez Wójta Gminy Turawa. 

Na sesji w dniu 18.12.2017 roku Pani A. Sakra, Skarbnik Gminy odczytała w pełnym 

brzmieniu projekt Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2018 rok. 

Przedstawiła kolejno wszystkie załączniki do uchwały i Autopoprawkę do załącznika Nr 8 i 

Nr 2. 

 

b) Odczytanie opinii RIO. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 576/2017 Składu Orzekającego RIO w 

Opolu z dnia 12 dnia 2017 r. w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Turawa na 2018 r. 

 

 

c) Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wnioski: 

 

1. Wykreślić z planu inwestycji na 2018 rok zadanie: Zwrot nakładów  poniesionych na  

budynek „Bastion” w Bierdzanach i przedstawić w formie pisemnej  informację o 

stanie negocjacji dot. zwrotu środków (wyroki sądów, podpisaną ugodę itp.). 

 

2. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje plan inwestycyjny na 2018 rok w formie 

przedstawionej przez Wójta Gminy (za wyjątkiem pozycji jw.) 

 

3. Wnioskuje do radnych poszczególnych sołectw o ustalenie ze Skarbnikiem Gminy 

 i Ref. Budownictwa wykazu dróg do remontu w 2018 roku z zachowaniem wysokości 

środków zabezpieczonych na ten cel dla sołectwa. 

d) Dyskusja nad projektem budżetu. 

W dyskusji głos zabrali: 

 

- radny J. Farys - odniósł się do planu inwestycyjnego na 2018 r. i do  ustaleń na początku 

obecnej kadencji dot. ustalonej kwoty, do wysokości której mają być wykonane  remonty  

dróg w każdym sołectwie. W wypowiedzi radnego wynikało, że w Rzędowie nie 

wykorzystano ustalonej kwoty, a  w 2018 roku wprowadzono remont ul. Pływackiej (ulica 

nad jeziorem). W związku z powyższym radny wnioskuje,  aby radni w sytuacji kiedy  

zostaną środki po remoncie ul. Pływackiej przeznaczyć je na remont ul. Zielonej w Rzędowie, 



która obecnie nie jest ujęta w planie. 

 

- radny J. Klotka – zdaniem radnego budżet jest  napięty i chcąc wykonać plan inwestycyjny 

w 2018 roku należy  przyjąć uchwałę zwiększająca stawki za wywóz nieczystości stałych. 

-radny A. Skrzipczyk -  zdaniem radnego zarówno  radni jak i Skarbnik Gminy winni 

pilnować wydatków budżetowych i nie zwiększać planu inwestycyjnego na 2018 rok. 

Radny A. Prochota – Radny w swoim wystąpieniu zaznaczył, że załącznik inwestycyjny jest 

niewykonalny i Rada Gminy będzie musiała  go zweryfikować na początku  roku. Swoje 

stanowisko radny przedstawiał już na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i wspólnym 

posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy. Wg radnego plan  inwestycyjny już obecnie jest 

nierealny, a radni jeszcze przed uchwaleniem budżetu chcą dodawać nowe inwestycje 

drogowe.  

Radny zapytał  czy projekt budżetu przewiduje  wszystkie wydatki? Pani Skarbnik wyjaśniła, 

że nie wykorzystane zostały wszystkie środki na budowę hali przewidziane w 2017 r. 

Poprosił również o wyjaśnienie czy UG zaplanował i przewidział wszystkie środki na zadania 

strategiczne ( hala, ścieżki rowerowe)? W odpowiedzi  Wójt Gminy wyjaśnił, że będą koszty 

nie zapisane w budżecie np. wyposażenie Stacji Caritas. 

Radni Rady Gminy pytali również o wysokość dopłat do wody i ścieków i równoważenie się 

kosztów wywozu śmieci i o zagospodarowanie J. Małego (był wniosek RG o podział działek 

nad J. Małym). 

Radny L. Warzecha zapytał czy zmieniły się zasady wydatkowania środków ze sprzedaży 

alkoholi. Skarbnik Gminy – zasady wydatkowania powyższych środków nie zostały 

zmienione. 

 

e) Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych zmian i wniosków. 

 

Wójt Gminy poinformował radnych, że wnioski Komisji Rewizyjnej przyjęto do realizacji i 

zostały one wprowadzone do projektu  budżetu na 2018 r. 

 

f) Głosowanie poszczególnych wniosków. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej.  

 

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

 

g) Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

Pani Skarbnik ponownie odczytała projekt w pełnym brzmieniu  Uchwały Budżetowej  

Gminy Turawa na 2018 rok. 

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: przyjęciem uchwały budżetowej na 2018 r..  

 



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

 

6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2018 rok. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 

2018 rok..  

 

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

 

7. Podjęcie pozostałych uchwał: 

 

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty- projekt uchwały wprowadzony przez radnych RG. 

Grupa 3 radnych  (R. Wieczorek; B. Śliwa; L. Warzecha) wprowadziła pod obrady rady 

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zaproponowano następujące stawki za 

wywóz nieczystości stałych: 

-  selektywna zbiórka - 11 zł. od osoby, 

- odpady zbierane nie selektywnie – 20 zł. od osoby. 

Radny A. Prochota zakwestionował sposób wprowadzenia uchwały. Zdaniem radnego projekt 

uchwały został wprowadzony przez grupę radnych niezgodnie ze Statutem Gminy Turawa. 

Z opinią radnego A. Prochoty nie zgodził się Przewodniczący Rady Gminy, którego zdaniem 

projekt uchwały został prawidłowo złożony (radni otrzymali projekt przed sesją i 

wprowadzona została zmiana porządku obrad bezwzględną wielkością głosów). 

Po przeprowadzonej dyskusji ostatecznie  grupa radnych wnosząca projekt uchwały 

postanowiła wycofać projekt uchwały z obrad. 

 

Głosowano w sprawie: wycofania uchwały .  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

 

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Kierownik  Ref. Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały wprowadzony 

pod obrady przez Wójta Gminy, który zdaniem P. Dziedzica równoważy koszt wywozu 

nieczystości:  

Zaproponowano następujące stawki: 

-  selektywna zbiórka- 13 zł. od osoby, 



- odpady zbierane nie selektywnie – 20 zł. od osoby. 

 

Głosowano w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty( uchwała przedstawiona przez Wójta Gminy. 

 

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

 

c) w sprawie zmiany budżetu w 2017 r. 

 

Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu w 2017 r..  

 

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

 

 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy na 2018 rok, który radni otrzymali w 

formie pisemnej. 

Nie wnoszono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok..  

 

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

 

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

 

Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy między sesjami przedstawiła 

Skarbnik Gminy A. Sakra - w załączeniu. 

Radni nie wnosili uwag. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus przedstawił pismo mieszkańców Zawady dot. 

prowadzonej działalności gospodarczej – Usługi Transportowo – Ciężarowe. Pismo 

skierowane zostało również do Wójta Gminy, który bezpośrednio na sesji ustosunkował się 

do sprawy. Wójt stwardził, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego  Zawady 

nie  przewiduje prowadzenia w tym miejscu działalności transportowej. Sprawa jest trudna 

ponieważ  zaistniał spór sąsiedzki i każda ze stron przedstawia swoje argumenty. Urząd 

Gminy zajmuje się powyższą sprawą odpowiadając na pisma stron. 

 



 

11. Wolne wnioski. 

Radny K. Netter 

W sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg o usunięcie korzeni przy ul. Opolskiej, 

pozostałych po wichurze w Kotorzu Wielkim. 

 

 Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 11.12.2017 r.                                         

1. Dokonać aktualizacji ewidencji zabytków w Gminie. 

2. Przygotować projekt uchwały w sprawie „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Turawa”. 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

Wójt Gminy – radni otrzymają odpowiedź w formie pisemnej. 

 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Komisja przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli zebranym życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt  i Nowego Roku. 

 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus zakończy obrady i zamknął XXXII sesje Rady 

Gminy Turawa. 

 

 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Turawa 

  

 

Przygotowała: Kazimiera Ptaszyńska 

 



Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


