
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXXVII/2018 

XXXVII Sesja w dniu 24 sierpnia 2018  

Obrady rozpoczęto 24 sierpnia 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:00 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  

z Urzędu Gminy :  

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

S. Brzozowska – Sekretarz Gminy,  

P. Dziedzic; B. Jędrychowicz  

Radca Prawny UG.  

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

J. Musielak – dyr. GZEAS 

D. Piwowarczyk i A. Grodek  –  pracownicy d/s ochrony środowiska, 

Zaproszone osoby: Pan Mariusz Orzechowski – przedstawiciel firmy EKOLOGIKA 

Sprawy regulaminowe. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus. Przewodniczący otworzył 

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

sesji pozostałych przedstawicieli Urzędu Gminy i przedstawiciela Firmy EKOLOGIKA. 

a) Stwierdzenie quorum. 

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. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad..  

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO 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, WSTRZYMAŁO 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, WSTRZYMAŁO SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

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

Radni otrzymali odpowiedzi  na wnioski w formie pisemnej.  Do udzielonych odpowiedzi nie 

wnoszono uwag. 

4. Podjęcie uchwał: 

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał Przewodniczący  Rady Gminy 

ponownie zwrócił się do przedstawicieli Urzędu Gminy o zainstalowanie w UG  lepszego 

Internetu, ponieważ obecny powoduje zrywanie łącza i uniemożliwia głosowanie nad 

uchwałami. 

a) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

gminy Turawa, 

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

Problemów Alkoholowych. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie gminy Turawa,.  

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

NIEOBECNI: 0 

b) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Turawa zadań Powiatu Opolskiego, 



Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Turawa zadań Powiatu 

Opolskiego,.  

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

NIEOBECNI: 0 

c) w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Turawa, 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy 

Turawa,.  

Usterka systemu- przeprowadzono głosowanie ręczne. 

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

NIEOBECNI: 0 

d) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organu jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Stałe Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organu 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

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

NIEOBECNI: 0 

e) w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018- 

2021 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2025", 

Prezentacje multimedialną przeprowadził autor projektu uchwały przedstawiciel firmy 

EKOLOGIKA pan Orzechowski. 

Prezentacja zawierała: 

- Strategia POŚ 

- Podstawę Prawną 

- Cele i zakres opracowania 

- Strukturę opracowania 

- Cele i kierunki interwencji 

- Zarządzanie programem 

- Monitorowanie POŚ 



Stałe Komisje Rady Gminy na odbytych przed sesją Rady Gminy posiedzeniach  nie wnosiły 

uwag do projektu uchwały. 

Dyskusja: 

Radny A. Prochota zwrócił uwagę, że w zasobach (program str.13) pominięto miejscowość 

Węgry)i zapytał o monitorowanie powietrza w Gminie Turawa i jak Gmina rozwiązuje 

problemy niskiej emisji.  

Poinformował również zebranych, ze o budowę stacji na danym terenie należy wnioskować 

do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska .  

Radny J. Kotka  poinformował radnych, że  pomiary powietrza przeprowadza się w 

Zawadzie, a stacja pomiaru umiejscowiona jest na budynku OSP. 

Radny A. Skrzipczyk poruszył sprawę  przekroczonych norm hałasu w Zawadzie i zapytał o 

działania UG w tym temacie. 

Autor projektu uchwały wyjaśnił, że ostatnie badania  wykonano w 2012 r., a kolejne będą 

wykonane w bieżącym roku. Wyjaśnił również, ze w programie ochrony środowiska dla 

Województwa są zapisane rozwiązania dla odcinków dróg  przekraczających normy hałasu. 

W odpowiedzi autor projektu uchwały wyjaśnił, że w Gminie Turawa nie badane jest 

zanieczyszczenie powietrza, a  najbliższa stacja znajduje się w Ozimku.  

Głosowano w sprawie: przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 

2018- 2021 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2025",.  

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

NIEOBECNI: 0 

 

f) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 r. - uchwała na 7 dni 

Autopoprawkę przedstawiła Skarbnik Gminy A. Sakra.  Wprowadzono kwoty do zadań 

inwestycyjnych, zwiększając plan wydatków w poszczególnych zadaniach. 

W podjętej dyskusji  radny A. Prochota zwrócił radnym uwagę, że były inne ustalenia na 

początku kadencji odnośnie planu inwestycyjnego. Przyjęto kwotowo plan zadań dla 

poszczególnych sołectw a obecnie zwiększa się  wartość zadań. 

Radny K. Netter zapytał dlaczego wycofano z planu budowę chodnika w Kotorzu W. Pani 

Skarbnik wyjaśniła radnemu, że już wiadomo iż zadanie w 2018 roku nie będzie wykonane. 

Po odczytaniu projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2018 r. - uchwała na 7 dni.  

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

NIEOBECNI: 0 



5. Stan przygotowań do nowego roku szkolnego. 

Informacje przedstawił dyr. GZEAS J. Musielak - informacja pisemna w załączeniu. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 

przedstawiła ocenę przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego, 

dokonanej podczas lustracji wybranych placówek podczas posiedzenia Komisji. 

W sprawie zabrał glos radny  J. Farys oceniając pozytywnie funkcjonowanie oświaty w 

gminie zarówno pod względem edukacyjnym jak i lokalowym.  

Radny w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że hala w Turawie powstaje klika lat za 

późno, ponieważ po likwidacji gimnazjum dzieci i młodzież z Gminy Turawa nie będzie 

korzystała z hali. 

Innych uwag nie wnoszono. 

6. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 r. 

Radni otrzymali informację na e- sesja. 

Temat szczegółowo omówiony został na posiedzeniach komisji RG i przy przyjmowaniu 

uchwały w spr. zmiany budżetu gminy w 2018 r. 

Informacje uzupełniające przedstawiła Kierownik ref. Budownictwa B. Jędrychowicz. 

7. Informacja Wójta o pracy w II kw. i realizacji podjętych uchwał. 

Wójt przedstawił informacje o pracy w II kw. br. Radni otrzymali również  informację w 

formie pisemnej. 

Do przedstawionych informacji nie wnoszono uwag. 

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

Informacje przedstawiła Skarbnik Gminy – informacja w załączeniu. 

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

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  pisma, które wpłynęły do  biura Rady Gminy 

między sesjami: 

- Delegatura w Opolu w spr. pierwszej sesji nowo wybranych rad. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu w spr. udrożnienia kanalizacji  deszczowej i w 

spr. progów zwalniających lub pasów w pobliżu szkoły – do wiadomości RG. 

- Urząd Gminy do REMONDIS – w spr. wywozu śmieci z przystanków - do wiadomości RG. 

- Przedszkole Publiczne w Kotorzu Małym – w sprawie przekazania lokalu po  WiK Turawa 

na rzecz przedszkola (2 pisma). 

- Wójt Gminy w spr. odp. Na pismo RG (dot. planu części Turawy). 



- Do Przewodniczącego RG w celu zapoznania się ze  sprawą dot.  wezwania Wójta Gminy 

do  dobrowolnego spełnienia świadczenia (plan cz. Turawy). Przewodniczący  RG zwrócił się 

do Wójta Gminy o poinformowanie radnych o  sposobie załatwienia sprawy przez UG. 

- Dwa pisma Wojewody Opolskiego dot. uzupełniania informacji w spr. podjętych uchwał i 

wszczęcia postępowania odnośnie uchwały  Nr XXXVI/2019/18.  

10. Wolne wnioski. 

-  Wniosek Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa z dnia 20.08.2018 r.: 

Komisja wnioskuje o wykonanie  renowacji( lub ustalenie kto ma dokonać renowacji) 

kapliczki  Św. Jana  Nepomucena w obrębie szkoły w Turawie. Ponadto wnioskuje  o 

wycięcie suchego drzewa i suchych gałęzi przy przedmiotowej kapliczce. 

- Wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z posiedzenia w dniu 

22.08.2018r. 

 

1. Komisja przeanalizowała pismo rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny,  

skierowane do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawie uwzględnienia zniżki  

w opłatach za wywóz nieczystości dla rodzin  posiadających  Kartę Dużej Rodziny. 

W powyższej sprawie postanowiono powrócić do tematu  podczas kolejnego ustalania 

stawek za wywóz nieczystości w gminie Turawa. Stanowisko Komisji  przedstawione 

zostanie radnym na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 24.08.2018 r. 

 

2. Komisja występuje o wyjaśnienie dlaczego od dłuższego czasu nieczynny jest gabinet 

stomatologiczny w Turawie i przedstawienie sposobu załatwienia problemu. 

 

3. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 160 tyś. na remont 

drogi w Kadłubie Turawskim, ujętej w planie inwestycyjnym na 2018 rok. 

-  Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21.08.2018 r.: 

Komisja wnioskuje o podanie pełnych kosztów rozliczenia budowy ul. Skośnej w Zawadzie 

(koszt wykonania, dotacje, odszkodowania) 

 

- Radna D. Matysek:  

1. W spr. dowieszenia lampy  na ul. Kadłubskiej na słupach  nr 96, 115, 119,122. 

 

2. W spr. spoinowania ul. Dobrodzieńskiej (w kier. Polnej) – ulica modernizowana i 

przebudowana w tej kadencji RG).  

 

- Radny A. Skrzipczyk : 

1. W związku z przyjęciem uchwały  w spr. programu ochrony środowiska dla G. 

Turawa na lata 2018- 21 wnioskuję: 



- wystosować wniosek do  GDDKiA Opole o przeprowadzenie aktualnych badań 

natężenia hałasu w ciągu drogi krajowej w m. Zawada z informacją o nakładach 

inwestycyjnych zmniejszających poziom i uciążliwości natężenia hałasu w 

miejscowości, 

- wystosować informacje  do Ministerstwa  Infrastruktury jako organu wyższej 

kategorii w celu poprawy warunków bytu  mieszkańców  wsi Zawada. Z wnioskiem 

do GDDKiA (rozwiązanie – zmniejszenie  poziomu hałasu poprzez budowę 

obwodnicy, bądź  ekranów dźwiękochłonnych z  terminem realizacji).  

- Radny A. Gallus- w spr. wniosku na dofinansowanie placu  przed Szkołą Podstawową w 

Turawie – na jakim etapie jest wniosek lub czy został złożony. 

Sekretarz Gminy – zaapelowała o oddawanie głosów na LOKALNI HEROSI  na słoneczny 

plac zabaw przy słonecznej promenadzie nad J. Turawskim. 

- Radny B. Śliwa zapytał o sprawę zarządzania halą – czy są wyznaczone osoby? 

Wójt Gminy poinformował radnych, że zarządzanie halą przejmie Ref. Turystyki i Promocji  

UG.  

Zatrudniony zostanie również trener i firma sprzątająca  parkiet. Pozostałe sprzątanie 

pomieszczeń przejmie szkoła. 

11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

Odpowiedzi na wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

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

NIEOBECNI: 0 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Artur Gallus  zamknął o godz.12.00  XXXVII sesjĘ Rady 

Gminy Turawa. 

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


