
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXXVI/2018 

XXXVI Sesja w dniu 22 czerwca 2018  

Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2018 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:56 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  

2.  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 

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

sesji pozostałych przedstawicieli Urzędu Gminy. 

 

 

a) Stwierdzenie guorum 

 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 15 

radnych, zgodnie z podpisaną listą obecności. 

 



b) Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował radnych, że 

Wójt Gminy wprowadził przed sesją 2 autopoprawki do projektów uchwał:  

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

- w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na  terenie Gminy Turawa”. 

Głosowano w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.  

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

NIEOBECNI: 0 

c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji..  

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

NIEOBECNI: 0 

2. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy 

Radni otrzymali odpowiedzi  na wnioski w formie pisemnej. 

Do udzielonych odpowiedzi nie wnoszono uwag. 

 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

 

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

 

Głosowano w sprawie: Powołanie Komisji Wnioskowej..  

 

Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2017 r. 

 

Pani Aneta Sakra, Skarbnik Gminy poinformowała radnych, iż sprawozdanie Wójta Gminy z 

wykonania budżetu za 2017 r. łącznie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 

Turawa na dzień 31.12.2017 r., jak również sprawozdanie roczne za 2017 r. radni otrzymali w 

ustawowym terminie w formie pisemnej. Radni otrzymali również w formie pisemnej 

Uchwałę RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2017 r. wraz z 

uzasadnieniem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie opiniuje sprawozdanie 

Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 r. Radni otrzymali również wniosek Komisji 



Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. i Uchwałę 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium za 2017 rok. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji budżetu za 2017 r. 

Poinformowała zebranych, że w/w sprawozdania zostały wnikliwie przeanalizowane na  

odbytych posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Turawa.  

 

5. Opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 170/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2017 r. 

Radni nie wnosili uwag. 

 

6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy i opinia RIO o wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Duda odczytała  Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie  

wniosku o  udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2017 r. wraz  

z uzasadnieniem. 

W następnej kolejności przedstawiła Uchwałę Nr 258/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa z wykonania budżetu gminy za 2017 r.  

Radni nie wnosili uwag. 

 

7. Dyskusja na temat realizacji budżetu za 2017 rok. 

W dyskusji głos zabrali: 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa w sprawie rozliczenia za 

2017 r. Funduszu Sołeckiego. Przedstawiła wniosek Komisji, opracowany podczas analizy 

sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 r. : 



W związku z podaniem w sprawozdaniu finansowym braku wykorzystania w całości przez 

sołectwa Funduszu Sołeckiego Komisja wnioskuje, aby Urząd Gminy na bieżąco 

monitorował wykorzystanie funduszu przez poszczególne sołectwa i o okresowe 

informowanie   sołtysów o stanie wykorzystania tych  środków. Ponadto  członkowie Komisji 

kwestionują stan wykorzystania funduszu przez poszczególne sołectwa.   

Przewodnicząca Komisji zapytała ponadto o opłatę adiacencką. Zdaniem  radnej corocznie 

Urząd Gminy umieszcza w sprawozdaniu informację, że niższe niż planowano wpływy  

z opłaty adiacenckiej mają wpływ na realizację dochodów bieżących gminy. W związku  

z tym Przewodnicząca Komisji zapytała o działania Urzędu Gminy w tym zakresie. 

Odpowiadając na pytania radnej Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w odniesieniu do 

wykorzystania  Funduszu Sołeckiego problem zaistniał w opisywaniu faktur, gdzie powstały 

pewne uchybienia. Pani Skarbnik zaznaczyła, że ostatecznie to sołtysi i Rady Sołeckie winni 

pilnować wykorzystania tych środków. Temat przedstawiany był  już na  posiedzeniach 

Komisji Rady Gminy. Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że na posiedzeniach komisji  

udzielała szczegółowych  wyjaśnień dotyczących pozostałych dochodów i wydatków gminy 

w 2017 r. i tam był czas, na omawianie realizacji budżetu, kiedy to radni mieli dostęp do 

dokumentacji księgowej. Pani Skarbnik zaznaczyła ponadto, że należy przyjrzeć się sprawie 

wydawania diecezji dot. opłaty adiacenckiej.  

Na pytanie radnej Danuty Matysek dot. wydatkowania środków w oświacie  odpowiedzi 

udzielił Dyr. GZEAS Jerzy Musielak, a na pytania z zakresu budownictwa Kierownik 

Budownictwa Bogusława Jędrychowicz.  

W następnej kolejności radny Leonard Warzecha zapytał o przyczyny wzrostu wydatków na 

DPS i Domy Dziecka.  

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi radnemu wyjaśnił, że każda sytuacja rozpatrywana jest 

przez GOPS indywidualnie, a  przyczyna leży w sytuacji ekonomicznej i społecznej gminy. 

Innych uwag i pytań radni nie wnosili. 

 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok - podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2017 rok. 

Pani Aneta Sakra, Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdania finansowe za 2017 rok  

Radni nie wnosili uwag. 

Głosowano w sprawie: Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę Nr XXXVI/206/2018 w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2017 rok. 



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

NIEOBECNI: 0 

 

 

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2017 rok . 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę Nr XXXVI/207/2018 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2017 rok. 

  

Głosowano w sprawie: Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2017 rok . 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

10. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2017 rok. 

 

Radni otrzymali informację w formie pisemnej. Omawiana była również na posiedzeniach 

stałych Komisji Rady Gminy. 

Radni nie wnosili uwag. 

 

11. Podjęcie uchwał: 

 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 

2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa 

Projekt uchwały przedstawił Dyr. GZEAS J.Musielak. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa 

z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie 

Gminy Turawa . 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

b) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Turawa 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Turystyki i Promocji B. Kita. 



Komisja Rewizyjna omawiając projekt uchwały na swoim posiedzeniu sugerowała aby sezon 

kąpielowy rozpoczynać wcześniej  od zakończenia roku szkolnego. 

Pozostałe Komisje nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie 

Gminy Turawa.  

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

Projekty dwóch kolejnych  uchwał  przedstawił Kierownik Turystyki i Promocji B. Kita. 

c) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie Gminy Turawa w 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie 

wykorzystanych  do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 r. 

  

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

NIEOBECNI: 0 

 

d) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie Gminy Turawa w 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Turawa w 2018 r. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/17 z dnia 23 listopada 2017 r w sprawie 

zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami P. Dziedzic. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 



 

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/17 z dnia 23 listopada 

2017 r w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

f) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 r. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Sakra. 

Uwagi wniosła Komisja Rewizyjna, kwestionując brak informacji o planowaniu remontu 

pomieszczeń po zajmowanym mieszkaniu komunalnym, które obecnie UG przeznacza na 

potrzeby Rady Sołeckiej. Opinie Komisji uzupełnił radny A. Prochota, który zwrócił uwagę, 

że zadanie nie było ujęte w planie inwestycyjnym na 2018 r. Wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna 

nie wnosi zastrzeżeń do konieczności remontu pomieszczeń tylko do sposobu wprowadzania 

tego zadania do budżetu – bez wcześniejszej konsultacji z Radą Gminy. 

Ujęcie powyższego zadania w budżecie na 2018 rok bronił radny J. Farys przedstawiając 

obecną sytuacje lokalową w Rzędowie – Rada Sołecka  i pozostałe organizacje społeczne nie 

posiadają  pomieszczeń na działalność. 

Pozostałe Komisje RG nie wnosiły uwag. 

 

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

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

 

g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. AUTOPOPRAWKA 

Komisje nie wnosiły uwag. 

 

Projekt  autopoprawki  przedstawiła Skarbnik Gminy. Wprowadziła zmianę zapisu:  nazwę  

zadania budowa PSZOKA, zamieniono na zapis: Budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w gminie Turawa. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.. 

  

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

NIEOBECNI: 0 



 

h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa 

 

Projekt  uchwały łącznie z uzasadnieniem przedstawił Z-ca Wójta S. Kubicki. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa.  

 

Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

 

i) w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązujących na terenie Gminy Turawa"- projekt uchwały wprowadzony przez Wójta na 7 

dni – AUTOPOPRAWKA 

 

Projekt autopoprawki  przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

P. Dziedzic. 

 

Komisja Rewizyjna zapytała dlaczego projekt powyższej uchwały wprowadzony został tak 

szybko – na 7 dni a nie w normalnym trybie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Urząd Gminy  chce kompleksowo załatwić sprawę dot. Spółki WiK 

i powyższy projekt wprowadził łącznie z zmianą uchwały o dopłatach. 

Pozostałe Komisje nie wnosiły uwag. 

 

Informacje uzupełniające dot.  projektu regulaminy przedstawiła Prezes WiK D. Wajs. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązujących na terenie Gminy Turawa"- projekt uchwały wprowadzony przez 

Wójta na 7 dni.  

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

12. Stan przygotowania do sezonu turystycznego. 

Informacje przedstawił Kierownik Ref. Turystyki i Promocji B. Kita. Radni otrzymali rwnież 

informację w formie pisemnej. 



W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa przedstawił 

uwagi i spostrzeżenia komisji z posiedzenia w dniu 18.06.2018 r. gdzie komisja  objeżdżała 

jeziora turawskie pod kątem przygotowania do sezonu. Przewodniczący Komisji złożył 

spostrzeżenia i uwagi w punkcie – Wolne Wnioski. 

Kolejno swoją opinie o stanie przygotowania jezior do sezonu przedstawił radny J. Farys 

informując radnych o bardzo złym stanie dróg wokół jezior. Zdaniem radnego konieczne jest 

przystąpienie do remontu dróg i Rada Gminy winna pochylić się w przyszłości nad  tą 

sprawą. 

 

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

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

sesjami: 

- Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny w spr. opłaty za wywóz  odpadów – pismo 

skierowano do Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. 

- Szkoła w Osowcu w sprawie remontu dachu – Rada Gminy zabezpieczyła środki w uchwale 

budżetowej na dzisiejszej sesji. 

- RIO Opole – wystąpienie pokontrolne i informacja UG o wykonaniu zaleceń. 

- Zakład Pogrzebowy – niszczenie reklam- podjęto działania. 

- Rada Sołecka w Turawie  - dot. przebudowy ul. Sosnowej – pismo do wiadomości RG. 

- Rodzina z Marszałek w spr.  projektu planu miejscowego zagospodarowania miejscowości 

Turawa – postanowiono przekazać Wójtowi Gminy o przedstawienie Radzie informacji o 

sposobie załatwienia wniosku. 

 - 3 pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. rozstrzygnięcia  nadzorczego dot. 

uchwały Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  południowej części  obszaru wsi Turawa. 

 

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

 

Informacje przedstawiła Skarbnik Gminy – w załączeniu’. 

 

15. Wolne wnioski. 

 

Radna Danuta Matysek - w sprawie przejęcia działki w Ligocie Turawskiej przy ul. Głównej 

(30-32) i przekazanie jej Sołectwu ( były plac zabaw pod bocianim gniazdem).W załączeniu 

mapka sytuacyjna. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 15.06.2018: 



1. Wnioskuje o przygotowanie nowego tekstu regulaminu zachowania nad jeziorami  w 

porozumieniu z Wodami Polskimi i policją ( po sezonie turystycznym). 

 

2. Przedstawić informację o korzyściach wynikających z planu likwidacji w Urzędzie 

Gminy kasy i podać w jakich sąsiednich gminach zlikwidowano kasę i jak to 

funkcjonuje z sytuacji płatności gotówkowych.  

 

3. W związku z podaniem w sprawozdaniu finansowym braku wykorzystania przez 

sołectwa Funduszu Sołeckiego Komisja wnioskuje, aby Urząd Gminy na bieżąco  

monitorował wykorzystanie funduszu przez poszczególne sołectwa i o okresowe 

informowanie sołtysów o stanie wykorzystania tych środków. Ponadto członkowie 

Komisji kwestionują stan wykorzystania funduszu, nie zgadzając się z podaną w 

sprawozdaniu informacją na ten temat.  

4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa akceptuje propozycje  Wójta Gminy  

powierzenia funkcji Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie  osobie 

wyłonionej w drodze reorganizacji w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy 

Turawa. 

 

5. Komisja wnioskuje o przejęcie na stan Gminy stawu w Bierdzanach, między innymi 

jako zbiornika pożarowego dla ochrony zabytkowego obiektu sakralnego w 

Bierdzanach. 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa z dnia 19.06.2018 r. 

Komisja realizując punkt  posiedzenia: Przygotowanie do sezonu turystycznego dokonała 

objazdu terenów turystycznych i przedstawia swoje uwagi i spostrzeżenia: 

 

Jezioro Średnie: 

1. Uzupełnić elementy siedzisk na murkach przy plaży. 

2. Oczyścić oprawy lamp przy  ścieżce. 

3. Wystąpić do dzierżawcy pola namiotowego usunięcie połamanych ławek  celem 

poprawy estetyki od strony ścieżki. 

4. Uprzątnąć biomasę wokół jeziora. 

5. Naprawić  fragmenty połamanego, metalowego płotu przy parkingu, gdzie wystają 

ostre elementy. 

6. Usunąć suche konary przy ścieżce  na całym terenie  jeziora,  a w przyszłości  dokonać 

wycinki suchych drzew. 

7. Usunąć słupki metalowe po byłym szlabanie przy wjeździe na ścieżkę w obrębie 

przystanku. 

8. Posprzątać  przystanek autobusowy:   

- dach gdzie rośnie trawa, 

- wnętrza przystanku zarzuconego liśćmi, 

     9. Uporządkować schody, zejście na ścieżkę, gdzie zalegają duże ilości starych liści. 



   10. Rozważyć możliwość naprawy dawnego, metalowego mola( dawna przystań). 

   11. Usunąć metalową beczkę , pozostałość  po zerwanym aeratorze. 

   12. Usunąć metalowe elementy betonowych ławek  z lokalizacją- przy  beczce. 

   13. Komisja ponawia wniosek o usunięcie  nieczynnego słupa energetycznego , stojącego na 

ścieżce. 

   14. Sprawdzić czyją własnością jest budynek w sąsiedztwie wspomnianego słupa i  

doprowadzić do wymiany drzwi wejściowych. 

   15. Komisja wnioskuje aby zwrócić uwagę nadzorującemu wykonie ścieżki aby dopilnował 

utwardzenie  zjazdu na ul. Sandaczową i Pod wałem ( różnica  poziomów). 

    16 .Odnowić ramę regulaminu zachowań nad jeziorem. 

    17. Dosypać piasku na obrzeżach murków okalających plażę i  przy podstawach urządzeń 

placu zabaw, co grozi  bezpieczeństwu korzystających z tych urządzeń. 

   18. Zakupić sprzęt ułatwiający sprzątanie terenów nad jeziorami lub zlecać sprzątanie firmie 

sprzątającej. 

    19. Komisja prosi o przedstawienie informacji w sprawie  zwiększenia parkingów nad J. 

Średnim – wniosek składany był już kilkakrotnie. 

Jezioro Duże : 

 

1.Wystąpić do TAURONU o naprawę i zabezpieczenie  naciągu słupa energetycznego 

przy końcu promenady w obrębie  restauracji  rybnej. 

2.Usunąć  sterty gruzu i śmieci przy ul. Harcerskiej –  hotel Zacisze, 

Wniosek dot. sołectwa Zawada : 

 

Komisja wnioskuje o wykonanie ze środków  gminnych projektu zagospodarowania  parku w 

Zawadzie. Sołectwo przeznaczyło z Funduszu Sołeckiego kwotę 20.000 zł. na wykonanie 

prac ale zabrakło środków na projekt. 

Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 18.05.2018 r. 

1. Komisja wnioskuje  w sprawie  profilaktycznego  montażu  tablicy informującej o 

monitoringu wysypiska śmieci w Bierdzanach. 

2. Komisja wnioskuje o wystąpienie do KOWR o potwierdzenie informacji czy 

dzierżawca uzyska rozwiązanie umowy dzierżawy stawu w Bierdzanach i o 

informację w jaki sposób planowane jest ostateczne  załatwienie tej sprawy  stawu. 

3. Środowisko strażackie występuje o ponowne napełnienie stawu w Bierdzanach  

z uwagi na dostęp do naturalnego zbiornika wody na cele pożarnicze. 

4. Na wniosek części mieszkańców  ul. Nadleśnej w Bierdzanach Komisja wizytowała 

fragment tej drogi, gdzie zdaniem mieszkańców   istnieje konieczność zamontowania  

progów zwalniających. W załączeniu wniosek mieszkańców w powyższej sprawie. 

 

Radny Ryszard Kogut: 



W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części  

obszaru wsi Turawa. Jakie dodatkowe koszty  poniesie gmina  z tytułu jego zatwierdzenia? 

Ile  kosztował Gminę ten plan? 

Radni: Iwona Duda i Artur Gallus: 

W sprawie wyznaczenia lub zatrudnienia osoby do koszenia w miejscowości Osowiec 

terenów Gminnych z uwagi na specyficzny charakter miejscowości. 

Radny Leonard Warzecha: 

W sprawie zamontowania lustra na ul. Głównej, wjazd z ul. Szkolna w Zakrzowie 

Turawskim. 

 

 

16. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

17. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus zamknął XXXVI sesję rady Gminy Turawa. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


