
Rada Gminy Turawa 
Radni - Sesja 

Protokół Nr XXXVIII/2018 

XXXVIII Sesja w dniu 5 października 2018  

Obrady rozpoczęto 5 października 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:30 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: Wójt Gminy, Z-ca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, 

kierownicy  referatów, dyr. GZEAS. 

W sesji uczestniczyli: 

- rodzice dzieci Niepublicznej Szkoły w Węgrach – zgodnie z listą obecności, 

- Prezes WiK i pracownik spółki, 

 1. Sprawy regulaminowe. 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Gminy A. Gallus. Przewodniczący otworzył 

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

na sesji pozostałych przedstawicieli Urzędu Gminy i rodziców dzieci Niepublicznej Szkoły w 

Węgrach. 

 

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. Poinformował radnych, że 

Wójt Gminy wprowadził  jedną uchwałę na 7 dni w sprawie Regulaminu korzystania z Hali 

Sportowej w Turawie i autopoprawkę do uchwały zmiany budżetu gminy w 2018 r. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia 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: Przyjęcia protokołu z ostatniej sesji..  

 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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. 

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

wnoszono uwag. 

 

4. Podjęcie uchwał: 

 

a) w sprawie nadania imienia hali sportowej, 

Projekt uchwały przedstawiła pani S. Brzozowska, Sekretarz Gminy. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: w sprawie nadania imienia hali sportowej,.  

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

 

b) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 r.,- Autopoprawka 

Autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Aneta Sakra.  

Komisje Rady Gminy wydały opinię o projekcie uchwały: 



K. Rewizyjna – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji przedstawiła swoje uwagi do 

wysokości  wydzielonych środków na zakup pieca dla Niepublicznej Szkoły w Węgrach- 

kwota za wysoka w porównaniu do zakupu pieca w innych placówkach oświatowych na 

terenie gminy. 

K. Ładu i Porządku – Komisja wnosiła uwagi do kosztów na zakup pieca j.w. Do pozostałych 

kwot w projekcie uchwały nie wnoszono uwag. 

K. Oświaty – Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że opracowano  wniosek 

„Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok Komisja 

wnioskuje o zabezpieczenie środków na zakup pieca dla Niepublicznej  Szkoły  w Węgrach w 

wysokości 40 tys.” 

Wniosek nie został przedstawiony do głosowania. 

 

W podjętej dyskusji głos zabrali: 

Radny Prochota - Poinformował radnych, że o awarii pieca informował Urząd Gminy  jako 

właściciela budynku w formie ustnej w miesiącu kwietniu. Zdaniem radnego to Urząd Gminy  

musi dbać o obiekt i jaki zamontuje piec zależy od Urzędu. Zaznaczył ponadto, że na ostatniej 

sesji radni zwiększali środki na budowę dróg, ponieważ  wzrosły ceny na rynku dot. to 

również kosztu zakupu pieca. W toku dalszej dyskusji radny deklarował przeznaczenie z 

budżetu szkoły kwoty 20 tyś, w związku z wymianą pieca, jeżeli UG obciąży szkołę taką 

kwotą. 

W następnej kolejności głos zabrała Skarbnik Gminy – Urząd Gminy ma dwa kosztorysy na 

zakup i montaż pieca w szkole w  Węgrach na kwotę 72 tys. i na 126 tys.  

Przewodniczący Rady Gminy – zgadza się z koniecznością wymiany pieca, ale nie za  

wskazaną w uchwale  kwotę – 72 tys., ponadto stwierdził, że Stowarzyszenie nie płaci 

czynszu za użytkowanie budynku.  W ostatnim okresie wymieniano piec w Bierdzanach, a 

koszt wymiany to 30 tys. Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy  Urząd może zakupić 

piec, a Szkoła z dotacji może zabezpieczyć środki na montaż pieca. Przewodniczący ponadto 

zwrócił się do Urzędu Gminy  o wykonie ekspertyzy pieca i oceny czy może być on 

użytkowany do czasu doprowadzenia gazu ziemnego, ponieważ Urząd Gminy w takiej 

sytuacji będzie zobowiązany do  wymiany piecy w obiektach gminnych  na gazowe. Dodał do 

swojej wypowiedzi, że zakupiony obecnie piec na pelet będzie można przerobić na gazowy 

ale będzie to operacja bardzo nieekonomiczna z powodu dużej komory spalania i wysokich 

kosztów opalania gazem. 



Inne zdanie przedstawił Kier. Ref. Nieruchomościami  P. Dziedzic twierdząc, że piec w razie 

potrzeby zostanie przerobiony na  spalanie gazowe. Ponadto zapewnił radnych że Urząd 

Gminy  dokonał w tym zakresie rozeznania rynku i wybrano rozwiązanie ekonomiczne 

(montaż  2 pieców).  

W sprawie zabrał również głos Wójt Gminy informując zebranych, że zlecanie ekspertyzy jest 

bezcelowe, ponieważ ogólnie wiadomo ze piec jest stary i należy go wymienić. Sprawą z 

ramienia UG zajmuje się  pan Dziedzic i dobrze zbadał rynek. Piec będzie oszczędny i 

spełniający  wszelkie wymogi ekologiczne.    

Radny Skrzipczyk zaapelował o głosowanie nad projektem uchwały lub wnioskiem komisji. 

Nikt z obecnych radnych nie przedstawił wniosku pod głosowanie i w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu gminy w 2018 r. (autopoprawki) 

 

Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  

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

NIEOBECNI: 0 

 

d) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie - projekt 

wprowadzony przez Wójta na podstawie art. 20 ust. 5 o samorządzie gminnym. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag. 

 

Głosowano w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Turawie  

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

NIEOBECNI: 0 



Po zakończeniu głosowania radni dyskutowali nad funkcjonowaniem  hali sportowej. Radny 

Farys wniósł uwagi do zapisu dot. godzin użytkowania hali przez szkołę podstawową w 

Turawie. W regulaminie zapisano, że szkoła może korzystać z hali w godz. 8-15, a zajęcia 

wychowania fizycznego rozpoczynają się o godz. 7.45. Radny uzyskał zapewnienie ze strony 

Gminy, że są to jedynie godziny ramowe. Wójt wyjaśnił również, że wszystkie szkoły z  

terenu gminy będą mogły korzystać z hali sportowej w Turawie. 

5 Realizacja budżetu gminy z I półrocze 2018 r. 

Radni w ustawowym terminie otrzymali w formie pisemnej informacje o realizacji  budżetu 

Gminy za I półrocze br. Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach poszczególnych 

komisji Rady Gminy. 

Radni  otrzymali również  opinię  RIO w Opolu o wykonaniu budżetu za I półrocze w formie 

pisemnej. 

Do realizacji budżetu za I półrocze radni nie wnosili uwag. 

 

6. Zasoby komunalne gminy: 

a) Gospodarka mieszkaniowa gminy. 

Informacje pisemna przedstawił Kier. ref. Nieruchomościami P. Dziedzic. temat był 

omawiany na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku. 

Radni nie wnosili uwag. 

b) Stan wykorzystania obiektów komunalnych – Nie przedstawiono informacji w tym 

zakresie. 

 

c) Stan zasobów w poszczególnych formach użytkowania (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, 

trwały zarząd itp) - Nie przedstawiono informacji w tym zakresie. 

 

W związku z tym, że nie zostały przedstawione informacje dot. podpunktu b i c 

Przewodniczący RG poinformował radnych, że te tematy zostaną przeniesione na kolejną 

sesję i zwrócił się do Kier. Ref. Nieruchomościami o przygotowanie stosownych materiałów. 

 



 

7. Informacja o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań 

gminnych i przyjętych w programach sołectw. 

Informacje w formie pisemnej przedstawi kier. Ref. Turystyki i Promocji B. Kita. 

 

8. Podsumowanie 10 letniej działalności WiK Turawa. 

Podsumowanie 10 letniej działalności WiK Turawa dokonała Prezes WiK D. Wajs, która 

poparta była prezentacją multimedialną. Radni otrzymali również informacje w formie 

pisemnej. 

 

9. Analiza oświadczeń majątkowych. 

Informacje o analizie oświadczeń majątkowych przedstawił: 

- Przewodniczący Rady Gminy o analizie oświadczeń  radnych, 

- Sekretarz Gminy o analizie kierowników Urzędu Gminy i kierownikach jednostek. 

- Wojewoda Opolski  o analizie  oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta 

Gminy – w formie pisemnej. 

Do przedstawionych informacji radni nie wnosili uwag. 

 

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

 

Informacje przedstawiła Skarbnik Gminy – informacja w załączeniu. 

Radni nie wnosili uwag. 

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

 

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

sesjami. Z treścią wszystkich pism radni mieli możliwość zapoznania się przed sesją  Rady 

Gminy. 

Przewodniczący przedstawił kolejno wszystkie pisma : 



-  

 

12. Wolne wnioski. 

Wnioski złożyli: 

           Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dnia 28.09.2018 r. 

 

 

1. Komisja wnioskuje o dokonanie zmiany w Regulaminie konkursu „Turawskie 

ogrody” poprzez dopisanie  do  składu osobowego Komisji  Konkursowej zwycięscy 

konkursu  z  poprzedniego roku. 

          Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa z posiedzenia w dnia 01.10.2018 r. 

z wyjazdowego posiedzenia w  miejscowości Osowiec- Trzęsina: 

1. Wykonać (namalować) dwa przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w okolicy 2 

budynków szkoły. 

2. Wystąpić  o wykonanie  przejście dla pieszych na drodze powiatowej ul. Oleska 

wzdłuż chodnika, przy płocie. 

3. Zastosować znak poziomy: ustąp pierwszeństwa przejazdu z ul. Lipowej na Oleską. 

4. Monitorować przepustowość wody w kanale w Osowcu w związku z przyszłym  

pozwoleniem wodno –prawnym. Obecna sytuacja  powoduje degradacje brzegów 

kanału oraz powoduje silny zakwit stojącej wody w kanale.  

5. Osiedle ul. Dworcowa – zwiększyć  ilość pojemników  na śmieci, adekwatnie do ilości 

zamieszkałych rodzin. 

6. Wystąpić do Spółdzielni o powiększenie  miejsca (terenu) wyznaczonego na 

usytuowanie pojemników na śmieci. 

7. Uczulić firmę wywożącą śmieci na pozostawienie porządku na placu  po wywożonych 

pojemnikach. 

8. Podjąć temat dużej ilości bezpańskich kotów na osiedlu. 

9. Dokonać  pielęgnacji drzew i wycinki samosiejek celem udrożnienia  drogi pożarowej 

(ewakuacyjnej) na osiedlu. 

10. Wnioskować do Spółdzielni o udrożnienie studzienek odprowadzających wodę 

deszczową  i zabezpieczenie  włazów do studzienek. 

11. Ustawić tablicę informacyjną  z numerami od nr -  do nr -  dot. ul. Polnej. 

12. Umieścić  tabliczkę informacyjną kier. ul .Polna   rozwidlenie (skrzyżowanie) ul. 

Srebrna i Młyńska. 



  Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 26.09.2018 r. 

Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji o odzyskanych przez UG środkach, za 

utrzymanie  osób w DPS i o toczących się  postępowaniach  z masy spadkowej.   

Radny Ryszard Kogut: 

W sprawie rozkładu jazdy autobusów Dylaki – Opole. Proszę o zwrócenie się do firmy  

przewozowej „Luz”  o zmianę  z dniem 01.09.2019 rozkładu jazdy autobusu odjeżdżającego  

o godz. 6.45 z Dylak  i przejazd  przez Turawę – Marszałki w celu zabrania  młodzieży z 

przystanku na ul. Sosnowej. 

Radny Andrzej Skrzypczyk: 

W sprawie poinformowania w formie pisemnej dyr. Szkoły Podstawowej w Zawadzie, 

Sołtysa i Radę Sołecka, Zarząd LZS o stanie prawnym i możliwościach przejęcia  i 

zagospodarowania  terenu tzw. ogródka przy Szkole Podstawowej w Zawadzie. 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski – Odpowiedzi radni otrzymają w formie pisemnej. 

 

 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu Komisji Wnioskowej..  

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

 

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął Sesje Rady Gminy 

Turawa. 

 

Przewodniczący 

Rada Gminy Turawa 

  

 

Przygotował(a): Kazimiera Ptaszyńska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


