
Rada Gminy Turawa 
Radni – Sesji 

                                             PROJEKT             

Protokół Nr XXXV/2018 

XXXV Sesja w dniu 9 kwietnia 2018  

Obrady rozpoczęto 9 kwietnia 2018 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:13 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. Nieobecna radna M. Syboń - usprawiedliwiona 

Obecni: 

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 : 

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

S. Brzozowska – Sekretarz Gminy,  

Kierownicy UG: A. Mazurkiewicz; R. Kita; P. Dziedzic; B. Jędychowicz 

Radca Prawny UG. 

A. Bochenek – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie. 

 J. Musielak – dyr. GZEAS 

  

1. Sprawy regulaminowe. 

 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus. Przewodniczący otworzył XXXV 

sesję Rady Gminy Turawa. Powitał zebranych radnych, Wójta Gminy i  obecnych na sesji 

pozostałych przedstawicieli Urzędu Gminy. 

 

a) Stwierdzenie kworum. 

 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 14 

radnych, zgodnie z podpisaną listą obecności. Po sporządzeniu listy obecności i stwierdzeniu 



kworum w systemie esesja Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że odnotowano awarie 

jednego sprzętu – radnego J. Klotki. W związku z powyższym  do czasu usunięcia usterki głos  

radnego liczony będzie tylko  poprzez podniesienie przez radnego ręki. 

 

b) Przedstawienie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że Wójt 

Gminy wprowadził przed sesją 3 autopoprawki do projektów uchwał: 
-  w sprawie zmiany budżetu gminy, 

- w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice. 

    

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, , BRAK GŁOSU: 1 NIEOBECNI: 1 (radny J. 

Klotka głosował za przyjęciem porządku obrad). 

  

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: 1, NIEOBECNI: 1 (radny J. 

Klotka głosował za przyjęciem protokołu). 

 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: 1, NIEOBECNI: 1 (radny J. 

Klotka głosował za przyjęciem protokołu). 

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

Radni nie wnosili uwag do udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski. 

 

4. Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi 

Turawa - podjęcie uchwały. Autopoprawka do zał. Nr 2 Przewodniczący Rady Gminy 

poprosił Kierownika ref. Budownictwa  o przedstawienie  autopoprawki do projektu uchwały, 

którą radni otrzymali przed sesją.  



Kierownik referatu przedstawiła autopoprawkę do Załącznika Nr 2 polegającą na usunięciu z 

załącznika nazwisk osób wnoszących  uwagi i odczytała  nowe brzmienie akapitów w 

punktach od 1 do 6. 

W podjętej dyskusji głos zabrali: 

- Radny R .Kogut zapytał czy w budżecie Gminy są zabezpieczone środki na 

wodociągowanie i budowę  kanalizacji na terenach ujętych w planie zagospodarowania 

przestrzennego. W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że budżet Gminy nie zabezpiecza 

takich środków. Obecnie WiK  Turawa spłaca kredyty zaciągnięte na budowę kanalizacji  i po 

spłacie  zadłużenia będzie budował wodociągi i kanalizacje . 

- Radny A. Prochota  w swojej wypowiedzi zaznaczył, że takie pytanie winien radny zadać 

Prezesowi WiK i zwrócił uwagę  na fakt, że to radni przyjęli plan rozwoju dla WiK. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię stałych Komisji Rady Gminy, którą 

przedstawili Przewodniczący poszczególnych komisji: 

- Komisja Rewizyjna – nie wnoszono  uwag do projektu uchwały, 

- Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa - nie wnoszono  uwag do projektu uchwały, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa -  nie wnoszono  uwag do projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący zwrócił się do Wójta Gminy o poinformowanie radnych, czy zostały w 

projekcie planu uwzględnione wszystkie uwagi i zastrzeżenia Wojewody Opolskiego do 

uchylonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części 

obszaru wsi Turawa. 

Odpowiedzi udzieliła Pani B. Jędrychowicz informując radnych, że w większości tak ale nie 

uwzględniono 2 wniosków, które dotyczyły  2 budynków w sąsiedztwie Urzędu Gminy. 

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy zapytał dlaczego w Studium mamy zapis zezwalający  

na budowę  w odległości od zbiornika  wody - 50 m, a w obecnym planie jest wyznaczona 

odległość  – 100 m. Kierownik Ref. Budownictwa wyjaśniła, że  obowiązująca w chwili 

obecnej jest uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/228/2016 z dnia 27 września 

2016 r. 

W następnej kolejności radni zapoznali się z  Zał. Nr 2 do planu – Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w 

dniu 27 listopada 29.grudnia 2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa. 



Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad nieuwzględnianymi wnioskami:  

Głosowano w sprawie: nieuwzględnienia uwagi nr 4 ( dz.1/20). 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 1 (radny J. Klotka głosował za 

nieuwzględnieniem uwagi) 

 

Głosowano w sprawie: nieuwzględnienia uwagi nr 5 ( dz. 580).  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 1 (radny J. Klotka głosował za 

nieuwzględnieniem uwagi) 

 

Głosowano w sprawie: nieuwzględnienia uwagi nr 6 (dz.576/3). 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, NIEOBECNI: 1  radny J. Klotka głosował za 

nieuwzględnieniem uwagi) 

Projekt uchwały 

 Głosowano w sprawie: przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowej części obszaru wsi Turawa - podjęcie uchwały. 

Projekt uchwały w spr.  plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej 

części obszaru wsi Turawa przedstawiła Kierownik Ref. Budownictwa Pani  B. Jędrychowicz.  

Do treści uchwały radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus poddał 

uchwałę pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, NIEOBECNI: 1 (radny J. Klotka głosował za 

przyjęciem uchwały) 

Po przerwie uruchomione zostało urządzenie elektroniczne  radnego Klotki do głosowania. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z Gminą Krapkowice 

Autopoprawka 

Kierownik Ref. Turystyki i Promocji przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały. 



Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

W związku z tym Przewodniczący rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu z 

Gminą Krapkowice, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

b) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXXII/189/17 z dnia 18 grudnia 2017 

r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018. 

Projekt uchwały przedstawił A. Bochenek- Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

Uwagi do projektu uchwały wniósł radny Prochota: 

- radny kwestionował tak szczegółowy podział środków alkoholowych, 

- sposób podziału środków dla szkół - kryteria wg radnego są nieścisłe, 

- przeznaczenie dodatkowych środków na organizację placu przyszkolnego w Ligocie 

Turawskiej wg opinii radnego  można uznać jako  nierówne traktowanie placówek 

oświatowych, w sytuacji kiedy Gmina odmówiła dofinansowanie do zajęć profilaktycznych 

dla  innej szkoły z terenu Gminy, 

- wg oceny radnego problematyczne jest przeznaczenie obecnie  35 tyś. na doposażenie hali 

sportowej, gdzie w głównym programie przeznacza się już  40 tyś na ten sam cel, 

- przeznaczenie  na  zakup  bieżni, która będzie ulokowana na boisku LZS Kotórz Mały może 

wg radnego świadczyć o doposażeniu LZS, a należy ocenić czy można z środków 

alkoholowych realizować wydatki majątkowe, 

Radny zaapelował o nie przyjmowanie  powyższej uchwały. 

Do wszystkich uwag radnego odniósł się A. Bochenek.  Z przedstawionych wyjaśnień 

wynikało, że  kontrole NIK w całej Polsce nakazują uszczegółowianie wydatków z funduszu 

alkoholowego, uzasadnił również podział wszystkich środków w projekcie uchwały. 

Wypowiedź poprzednika uzupełnił radny J. Farys, który uzasadnił konieczność  wyposażenia 

placu przyszkolnego w Ligocie Turawskiej. 

Innych uwag do projektu uchwały radni nie wnosili. 



Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odczytał projekt uchwały, 

który Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXXII/189/17 z 

dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

 Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

c) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku. Autopoprawka 

Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła A. Sakra, Skarbnik Gminy. Dodatkowo 

wskazała na pomyłkę pisarską w § 6 gdzie winna być zapisana  kwota - 1.226.679,49 zł. 

W dyskusji głos zabrali: 

- radny L. Warzecha , który odniósł się do: 

- budowy PSZOKU – duży koszt, 

- uruchomienie Klubu Seniora – zdaniem radnego seniorzy z terenów „za lasami” nie dotrą do  

Kotorza Małego, 

- radny uznał również za problematyczną sprawę budowy bieżni na terenie  Klubu LZS w 

Kotorzu Małym. 

Radny Prochota konsekwentnie przypominał radnym  o swoim wystąpieniu podczas 

głosowania nad projektem budżetu na 2018 gdzie zaznaczał, aby nie wprowadzać nowych 

zadań, ponieważ budżet jest przeinwestowany.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji w brzemieniu: 

„W związku z przedłożeniem do zaopiniowania na posiedzeniu Komisji w dniu 03.04.br. 

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i przeznaczeniu środków na 

dokumentacje projektową  Klubu Seniora Komisja Rewizyjna  występuje o przedstawienie 

opinii technicznej budynku i wstępnych kosztów  przystosowania pomieszczeń  LZS Kotórz 

Mały na Klub Seniora. Pierwszy wniosek w tej sprawie złożony został na  sesji 26.05.2017 r.” 

W odpowiedzi na  uwagi i pytania radnych Wójt Gminy uzasadnił konieczność przyjęcia 

przedmiotowej uchwały. 

W następnej kolejności Kierownik Referatu Budownictwa poinformowała radnych, że na 

stronach esesja udostępniono kosztorys przebudowy obiektów LZS na Klub Radnych. Wg 



wstępnej oceny B. Jędrychowicz koszt  przystosowania przedmiotowego obiektu wynosił 

będzie ok. 2- 3 tyś. za m
2
. 

W powyższej sprawie wypowiedział się również radny A. Skrzipczyk przypominając  

zebranym jakie zadania priorytetowe ujęte zostały w planie inwestycyjnym na 2018 rok i 

dokładanie nowych może doprowadzić do przeinwestowania. Zapytał czy Urząd Gminy stać 

na wprowadzanie nowych inwestycji? 

Radny B. Śliwa zgłosił awarie sprzętu – będzie głosował tylko poprzez podniesienie ręki. 

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 roku. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 (Radny 

Śliwa głosował za przyjęciem uchwały). 

d) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa. 

Projekt uchwały przedstawił  J. Musielak- dyrektor GZEAS. 

Radni w formie pisemnej otrzymali pismo Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia 

podstępowania nadzorczego wobec powyższej uchwały, która była już procedowana na 

staniej sesji. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę 

pod głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Turawa. 

Sprzęt radnego B. Śliwa do głosowania został ponownie uruchomiony  

Wyniki głosowania 



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

 

6. Informacja o stanie dróg na terenie gminy Turawa.- informacja pisemna 

Radni otrzymali informację w formie pisemnej i mieli możliwość zapoznania się z nią na 

posiedzeniach stałych Komisji RG. 

Radni zgłaszali drogi nie ujęte w  wykazie do remontu. Kierownik Budownictwa zapewniła 

radnych, że przy kolejnym przeglądzie dróg z inwestorem wezmą udział przedstawiciele 

sołectw. 

 

7. Informacja o realizacji inwestycji przyjętych do realizacji w budżecie na 2018 r.- stan 

zaawansowania (informacja pisemna) 

Radni otrzymali informację w formie pisemnej i mieli możliwość zapoznania się z nią na 

posiedzeniach stałych Komisji RG. 

Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. 

8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w I kwartale br. 

Radni zapoznali się z informacją o realizacji uchwał, a drugą informację o pracy Wójta 

przedstawił Wójt bezpośrednio na sesji. 

Radni nie wnosili uwag. 

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

Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – w załączeniu. 

Radni nie wnosili uwag. 

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

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

sesjami: 

- w sprawie wstrzymania środków dla Izb Rolniczych – do wiadomości radnych, 

- życzenia świąteczne dla radnych; 



- Pismo mieszkańców  i właścicieli nieruchomości przy ul. Pływackiej w Turawie w sprawie 

oświetlenia ul. Pływackiej. Radni otrzymali pismo w wersji elektronicznej i mieli możliwość 

zapoznania się z treścią przedmiotowego pisma. Pismo takiej samej treści skierowane zostało 

również  do Wójta Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy opowiedział się za wykonaniem projektu oświetlenia ul. 

Pływackiej. 

11. Wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa  poinformował radnych, że 

przedstawiciele  ul. Pływackiej w Turawie brali udział w posiedzeniu Komisji w dniu 4.04.br 

gdzie przedstawili swoje zastrzeżenia dot. braku ujęcia w planie inwestycyjnym na 2018 rok 

oświetlenia ul. Pływackiej.  

Przewodniczący w pierwszej kolejności przedstawił spisane uwagi przedstawicieli ul. 

Pływackiej: 

  Uwagi i pytania przedstawicieli ul. Pływackiej w Turawie  dot. oświetlenia 

przedmiotowej ulicy, złożone na posiedzeniu w dniu 4.04.2018 r.: 

1. Dlaczego w budżecie na 2018 r. nie ujęto oświetlenia ul. Pływackiej ( czy Ref. 

Budownictwa złożył do budżetu taki wniosek), mimo że  pismem z dnia  28.08.2016 r. 

poinformowano Stowarzyszenie „Słoneczna Zatoka” ze projekt przebudowy ul. 

Pływackiej  obejmie  kompleksowy remont wraz z jej oświetleniem. 

2. Przedstawiciele ul. Pływackiej złożyli uwagi dot. wykonanego projektu- wysoka cena 

projektu bez oświetlenia. 

3. Dlaczego przetarg na ul. Pływacką został unieważniony? 

4. Czy wykony projekt ul. Pływackiej w pasie drogowym uwzględnia media? 

5. Zdaniem przedstawicieli ul. Pływackiej istnieje możliwość  na istniejących słupach 

zamontowania oświetlenia przejściowego, zawieszenie lampy  (opinia pana Bartyli – 

syna). 

6. Przedstawiciele ul. Pływackiej w swoich wystąpieniach na posiedzeniu Komisji 

zaznaczali jak ważne jest oświetlenie przedmiotowej ulicy z uwagi na prowadzoną  w 

tym terenie działalność handlowa i bezpieczeństwo. 

7. Wnioskują o poparcie ich wniosku o wykonanie w pierwszej kolejności projektu i 

oświetlenia ul. Pływackiej. 



W następnej kolejności Przewodniczący Komisji  przedstawił wniosek:  

Wniosek Komisji  Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dnia 04.04.2018 r. 

Po wysłuchaniu argumentów  przedstawicieli ul. Pływackiej z lokalizacją nad J. 

Dużym, w sprawie  wykonania oświetlenia przedmiotowej ulicy Komisja Komisji Ładu, 

Porządku i Rolnictwa popiera wniosek  o wykonanie  projektu w 2018 r. (po złożeniu takiego 

wniosku przez grupę mieszkańców). 

Przewodniczący Rady Gminy w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność inwestowania w 

tereny nad Jeziorem Dużym. Zdaniem przewodniczącego RG jest duży wpływ środków z 

jezior i wskazane  jest inwestowanie w ten teren. 

Radny Skrzipczyk odnosząc się do wniosku Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa, popierający 

oświetlenie ul. Pływackiej stwierdził, że właściwe  byłoby aby komisja popierając  wniosek 

wskazała  źródło finansowania. 

W sprawie oświetlenia ul. Pływackiej wypowiadali się również: radna I. Duda, radny J. Farys, 

L. Warzecha. Zdaniem radnych  projekt budżetu przyjmowany był w grudniu poprzedniego 

roku a obecnie  zgłaszane są kolejne zadania inwestycyjne, na które nie ma zabezpieczonych 

środków w budżecie. 

W następnej kolejności głos zabrała  B. Jędrychowicz, Kierownik Ref. Budownictwa, która 

poinformowała zebranych, że od paru dni dochodzą do niej informacje o niebotycznych  

kosztach projektu budowlanego. Jak stwierdziła Referat zlecił wykonanie projektu 

obejmującego 800 m drogi  i skrzyżowanie z drogą powiatową. 

Koszt projektu - 26 tyś zł. Druga oferta opiewała na 30 tyś. przy wartości inwestycji - 480 tyś. 

Pani B. Jędrychowicz zaznaczyła,  że Pani Sekretarz w zastępstwie Kierownika Budownictwa 

z własnej inicjatywy i w porozumieniu z grupą mieszkańców z ul. Pływackiej zrobiła badania 

rynku usług projektowych, o czym dowiedział się referat.  

Pani Jędrychowicz przedstawiła ofertę Pani Sekretarz: 

- 23 tyś. za wykonanie 860 m.  drogi  i ok. 200 m. chodnika, gdzie wartość inwestycji jest 

kilkakrotnie niższa niż wartość inwestycji podanej przez  Ref. Budownictwa. 



W dalszych dywagacjach Kier. Referatu udowadniała, że oferta pani Sekretarz wynosiła 10 % 

wartości inwestycji, a oferta Ref. Budownictwa 5% wartości, co jest zgodne z prawem o 

zamówieniach publicznych. 

Rozważania te przerwał Przewodniczący Rady Gminy, prosząc aby Kierownik  Referatu  

skupiła się na  projekcie oświetlenia ul. Pływackiej, a pozostałe sprawy personalne załatwiała 

w Urzędzie Gminy. 

W dalszej wypowiedzi Pani Jędrychowicz wyjaśniła, że  nie wykonano  projektu oświetlenia, 

ponieważ nie było to zadanie ujęte w planie inwestycyjnym na 2018 r. i nie były 

zabezpieczone  środki w budżecie  na ten cel. 

Radny A. Prochota przygotował wnioski, które ostatecznie nie złożył tylko poruszył 

następujące sprawy: 

- Zdaniem radnego braku konsekwencji Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie obsługi 

laptopów. Sprawa wcześniejsza  dot. 2 radnych, którzy wyłączyli laptopy przed 

zakończeniem sesji, pozostali radni, po upomnieniu Przewodniczącego RG, czekali na 

ponowne włączenie sprzętu. Natomiast na dzisiejszej sesji  Przewodniczący  podjął odmienną 

decyzję- nikt nie czekał na radnego, który nie obsługiwał sprzętu. W odpowiedzi Przew. RG 

odniósł się do dzisiejszej awarii sprzętu i zaapelował do radnych aby pracujący sprzęt nie 

wyłączać przed zamknięciem  sesji Rady Gminny. Inna sprawa to awaria sprzętu, którą należy 

każdorazowo zgłaszać u Przewodniczącego, ponieważ ma to wpływ za zapisy  wyników 

głosowań, które są udostępniane na stronach internetowych.  

- Radny podziękował Urzędowi Gminy i Sołtysowi Węgier szybkiej decyzji w spr. usunięcia 

kamienia w miejscowości Węgry. Radny wyraził przekonanie, że UG w innych  przypadkach 

również będzie działał szybko np. w sprawie udrożnienia kanalizacji deszczowej  na terenie 

powiatowym. Wnioski w tej sprawie radny składa od 12 lat. 

-  Sprawa odmowy przez Urząd Gminy dofinansowania warsztatów terapeutycznych - Radny 

przedstawił  sprawę w kontekście wcześniej podjętej  uchwały dot.  zmiany uchwały Rady 

Gminy Turawa nr XXXII/189/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 



Radni otrzymają odpowiedź w formie pisemnej. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXV sesję Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


