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                                                                                                  Turawa 20.06.2008 r.  

                                                       

                                                          Protokół Nr XVI / 2008 

                                        sesji Rady Gminy odbytej w dniu  20.06.2008 r. 

 

miejsce: siedziba Urzędu Gminy w Turawie 

godz. 9
00

 –  15
00 

 

W sesji uczestniczyli:   

radni wg listy obecności   -  15 osób  

z Urzędu Gminy: 

W.  Kampa                        - Wójt Gminy 

S. Kubicki                         - z-ca Wójta Gminy  

M. Zubeil                          - skarbnik gminy 

S. Brzozowska                  - sekretarz gminy 

K.  Barwieniec                 - kierownik ref. 

R. Konciała                      - pracownik ref. budownictwa   

A. Bożyczko                    - radca prawny  

Ponadto: 

- pan Rafał Jończyk         - projektant planu zagospodarowania przestrzennego G Turawa ,              

obejmującego obrzeża J. Turawskich. 

- mieszkańcy Osowca - zgodnie z listą obecności. 

Ad 1 i 2  

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów otworzył XVI sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych i sesja jest 

prawomocna do podejmowania uchwał.  Powitał  zebranych radnych, Wójta Gminy i  

obecnych pracowników Urzędu Gminy, projektanta planu pana R. Jończyk i przybyłych 

mieszkańców Osowca. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który otrzymali radni w 

ustawowym terminie, łącznie z zawiadomieniem o sesji – w załączeniu.  Do porządku obrad 

dodatkowo wprowadzone zostały dwa projekty uchwał: 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Osowiec i Węgry  w części obszaru wsi Węgry oznaczonego jako „29 R” 

teren gruntów rolnych. 
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Do przedstawionego porządku obrad  uwagi  wniósł radny R. Sobczyk  proponując 

przesunięcie w porządku obrad, a mianowicie z uwagi na obecność mieszkańców Osowca 

rozpatrzyć w pierwszej kolejności uchwałę  - w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części 

obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako tereny zabudowy usług  i produkcji. 

Uwagi wniósł również radny Prochota przypominając ustalenia z wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy,  gdzie ustalono aby z obrad sesji zdjąć 50% uchwał, ponieważ  jest to 

przeciążenie taką ilością uchwał na jednej sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Sobczyka, aby przed 

przystąpieniem do omówienia planu Jezior Turawskich rozpatrzyć dwa projekty uchwał, a 

mianowicie; 

- Nr XVI/ 105  /2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa. 

- Nr XVI  /106  /2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi 

Osowiec oznaczonego jako tereny zabudowy usług  i produkcji. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 obecnych na sali radnych. 

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  cały porządek obrad z 

naniesionymi zmianami, jak niżej. Za przyjęciem głosowało 15 obecnych na sali radnych. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie quorum, 

- przedstawienie porządku obrad, 

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

5. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Osowiec  i Węgry w części  obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako 

teren zabudowy usług i produkcji, 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich. 

7.  Podjęcie uchwał: 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały, 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Zawada, 

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada, 

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Turawa na lata 2008 – 2012 (projekt uchwały radni otrzymali na sesję w 

dniu 25.04.2008 r.) 

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Turawa (projekt uchwały radni otrzymali na poprzednią sesje. Obecnie  naniesiono 

zmiany techniczne ) 

- w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji, 

- w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa, 

- w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Turawa do Urzędowego Rejestru Gminy, 

- w sprawie przystąpienia  Gminy Turawa  do realizacji projektu w ramach Podziałania 

5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

- wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem  środków  Europejskiego Funduszu 

Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich, 

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa, 

- w sprawie zmiany budżetu Gminy  w 2008 r. 

      -  w sprawie załatwienia skargi pana Romana Borkowskiego na działalność Wójta Gminy  

         Turawa. 

-   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Węgry 

oznaczonego jako „29 R” teren gruntów rolnych. 

8. Stan przygotowań do sezonu turystycznego przez służby powołane do tego celu. 

9. Stan dróg gminnych i  ich oznakowanie przed sezonem. 

10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami. 

11. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r.  

12. Wolne wnioski. 

13. Odpowiedź na złożone wnioski. 
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14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

15. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z poprzedniej sesji (za przyjęciem – 13, przeciw przyjęciu - 0, wstrzymało się 2). 

Ad 3. 

 Przewodniczący RG  poinformował zebranych, że Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na 

wnioski radnych w formie pisemnej. 

Uwagi do udzielonych odpowiedzi na wnioski wnieśli: 

- radna M. Morcinek – udzielona odpowiedź dot. przejazdów autobusowych nie 

satysfakcjonuje radną i w związku z tym prosi o uzupełnienie odpowiedzi. Przewodniczący 

Rady Gminy polecił  Kier. Ref. Turystyki wyjaśnić sprawę do końca sesji. 

Ad 4. 

Radni w głosowaniu jawnym (za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 2) powołali Komisję 

Wnioskową w składzie: 

- radna   R. Gabryś. 

- radny J. Dziuba 

Ad 5. 

-  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  Nr XVI/ 105  /2008 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Turawa. Radny Sobczyk zadał pytanie skierowane do ref.. 

budownictwa, czy wniosek Państwa Pęciak  zostanie uwzględniony, ponieważ został  złożony 

po terminie (a nie jak w piśmie Urzędu Gminy zaznaczono, iż nie został złożony). W 

odpowiedzi pracownik Urzędu Gminy  pan Konciała wyjaśnił, że wszystkie wnioski złożone 

w terminie będą rozpatrywane i należy je składać w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 21 dni 

po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w BIP.  Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę 

pod głosowanie. Za przyjęciem glosowało – 14, przeciw- 0, wstrzymało się -1. 

-   Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI /106 /2008 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako tereny zabudowy 

usług  i produkcji. 

Dyskusja: 

- Radny R. Sobczyk zaznaczył, iż obecność na sesji mieszkańców Osowca  świadczy o tym, 

że nikt nie może ingerować w prawo własności. Zwrócił się do radnych o przyjęcie 

przedstawionej uchwały aby  mieszkańcy nie czuli się rozgoryczeni. 
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- Radny A. Prochota wystąpił o rozszerzenie wypowiedzi przez radnego Sobczyka  i 

wyjaśnienie sprawy do końca. Radny stwierdził, że uchwała o przyjęciu planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec-Węgry przyjęta została przez radnych 

jednomyślnie. 

- Radny Sobczyk – poinformował radnych, iż  sporne działki zostały przekształcone w planie 

na  przemysłowo-usługowe bez udziału mieszkańców, którzy mają prawo decydować  

o swoim losie. Przekształcenie nastąpiło na wniosek jednego mieszkańca, a nie na wniosek  

wszystkich zainteresowanych.  

- Wójt Gminy pan Waldemar Kampa - z wypowiedzi Wójta wynikało, że doprowadził do 

spotkania mieszkańców w Osowcu, ponieważ krążyły pogłoski o budowie spalarni. Wójt 

wyraził opinię, iż jest przeciwny budowie spalarni, chociaż dzisiejsze przepisy umożliwiałyby 

taką inwestycję. W chwili obecnej Gmina przystępuje do zmiany Studium i w związku z tym 

zwrócił się do radnych o zmianę przeznaczenia spornego terenu na teren usługowo- 

mieszkaniowy.  

- Radna R. Gabryś w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, iż wszystkie zmiany w 

przeznaczeniu działek wprowadzane są na wniosek mieszkańców, a nie robią to radni sami z 

siebie. Radna poprosiła pracownika  ref. budownictwa pana Konciałę o potwierdzenie                

( pracownik potwierdził ). 

- Radny A. Gallus – zwrócił się o podanie nazwiska osoby, która wystąpiła o zmianę 

przeznaczenia terenu w Osowcu, ponieważ  krążą plotki, że teren ten wykupił  Gallus, co jest 

nieprawdą. Radny zwrócił się do Wójta Gminy o podanie nazwiska osoby która przedstawiła 

Radzie projekt uchwały w sprawie  zmiany terenu o przedstawienie jasno na czyj wniosek w 

planie Osowca przekształcono działki na teren usługowo-przemysłowy. 

- Radny J. Dziuba - poprosił o wyjaśnienie w jakim celu  Rada ma zmienić teren i ile taka 

zmiana będzie kosztowała. Z odpowiedzi Wójta wynikało, że to mieszkańcy  zmienią teren na 

taki jaki będą chcieli, a koszty jakie będą w chwili obecnej nie można określić. 

- Radny R. Sobczyk – stwierdził, że nie jest władny odpowiedzieć na pytanie radnego Gallusa 

i zaapelował do Radnych o podjęcie przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Gminy 

uchwały. 

- Radny A. Prochota – radny ponownie poprosił o podanie jasnych powodów zmiany planu. 

Jak stwierdził na wspólnym posiedzeniu komisji padały różne głosy i różne powody. Jak 

stwierdził, co odpowiemy właścicielowi działki, na wniosek którego najpierw zmieniono 

przeznaczenia działki  na usługowo-przemysłową, kiedy ta osoba mogła do tego czasu 

poczynić działania i ponieść pewne koszty, jeżeli teraz bez jego wiedzy  przystępujemy do 
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zmiany przeznaczenia terenu. Na usługowo – mieszkaniowe.  Radny R. Sobczyk - w 

odpowiedzi zadał pytanie: Co Rada Gminy odpowie  tym mieszkańcom Osowca którym w 

tym terenie dorobek całego życia, a czy  osoba o której wspomniał radny Prochota  jest 

mieszkańcem gminy( radny tego nie wie) a miała tam teren nieużytków. Obecnie nie zmienia 

się całkowicie terenu, ponieważ będzie to teren o przeznaczeniu  usługowo- mieszkaniowym. 

Mieszkańcy zdaniem radnego Sobczyka mogą nie chcieć przemysłu na tym terenie. 

W dyskusji zabierali głos również obecni na sesji mieszkańcy Osowca, wyrażając swój 

sprzeciw,  przeciw pozostawieniu  obecnego przeznaczenia na tereny usługowo – 

przemysłowe. Mieszkańcy w swoich wystąpieniach nawiązywali do sprawy budowy w 

Osowcu spalarni i wyrażali sprzeciw przeciw takim planom. Wyrażali również opinię, że 

działki zostały przekształcone bez ich wiedzy. Powyższą opinię przedstawiali następujący 

mieszkańcy: 

- Pani Jadwiga  Jaeger , 

- Pan Tadeusz Pęciak, 

- Pani Bogusława Markiewicz. 

- Radny A. Gallus w swoim wystąpieniu  zaznaczył, że cześć mieszkańców Osowca „za 

plecami” wiąże jego osobę z plotkami dot. budowy spalarni, co całkowicie mija się z prawdą. 

Radny odniósł się do wypowiedzi pani Markiewicz stwierdzając aby nie oskarżać 

bezpodstawnie jego osoby. Plan, jak stwierdził, był dwa razy wykładany do wglądu. Zadał 

pytanie: kto z obecnych na sali mieszkańców Osowca składał wnioski.  

- Radny A. Prochota -  stwierdził, że w chwili obecnej na ścianie wisi plan J. Turawskich 

(radni będą go przyjmować na dzisiejszej sesji) taki sam plan wisiał na ścianie kiedy 

przyjmowano plan Osowca i Węgier. Radni otrzymali gotowe dane i to Wójt i Urząd Gminy 

mają zasoby aby te plany przygotowywać i jak stwierdził – należy zweryfikować swoje 

postępowanie.  

Z wypowiedzi radnego wynikało, że mieszkańcy Węgier też są niezadowoleni z 

obowiązującego planu. Na zakończenie radny stwierdził, że w Gminie jest uchwalony jeden 

plan i obecnie chcemy go zmieniać. 

- Radny A. Gallus – zaproponował aby w takiej sytuacji powrócić do terenów rolnych lub do 

rekreacyjno-turystycznych. 

- Wójt Gminy zaznaczył , że każdy plan po pewnym czasie musi być  zmieniany, jeżeli będzie 

zainteresowanie ludzi, a w obecnej sytuacji jest zainteresowanie grupy ludzi. 

- Radny A. Prochota zwrócił uwagę, iż w Węgrach  już są tereny przemysłowe, a drugi teren 

na granicy Węgier i Osowca wprowadza Wójt i ludzie muszą z tym żyć. Radny stwierdził 
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również, że w zaistniałej sytuacji zawinił sporządzający plan tj. strona Urzędu Gminy. 

Ponadto mieszkańcy nie sprawdzili jak przekształcone zostały ich działki, kiedy plan był 

wyłożony do wglądu. 

- Radny Robert Sobczyk złożył wniosek o przegłosowanie uchwały. 

- Przewodniczący Rady Gminy zakończył dyskusje i przedstawił  uchwałę Nr XVI/106/2008 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako tereny 

zabudowy usług  i produkcji pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało – 10, przeciw- 0, 

wstrzymało się – 4). 

Ad 6.  

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów  poprosił projektanta planu obrzeży  

J. Turawskich pana Rafała Jończyk o przedstawienie planu łącznie z załącznikiem 2 i 3. 

Radni z zawiadomieniem na sesję otrzymali nowe projekty uchwał, gdzie projektant naniósł 

poprawki  zgodnie z  wnioskami radnych złożonymi na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 

Gminy w dniu 13.06.2008 r. Protokół komisji w załączeniu. 

Projektant przedstawił plan Jezior wraz z załącznikami.  

Dyskusja: 

- Radny R. Sobczyk zapytał czy zapis w punkcie 10 druga linijka  zwrot „ i/lub” jest 

prawidłowy. Wyjaśnienia w tym zakresie udzielił pan  urbanista i radca prawny UG pani A. 

Bożyczko  informując radnego, iż jest to zapis dopuszczalny.  

Następnie urbanista przedstawił naniesione na planie zmiany : 

- Poprawiono w 2 miejscach  mapę w części północnej i części południowej. Jedną  zmianę 

wniesiono na komisji, a jedną z uwagi pana Konciały, a mianowicie: możliwość realizacji 

mola  nad J. Średnim, wydzielenie ciągu  pieszo-komunikacyjnego, zostały usunięte budynki 

nie istniejące w czaszy jeziora w części południowej i północnej. Były to zmiany, zdaniem 

urbanisty, kosmetyczne. 

Naniesiono zmiany w samej uchwale, a mianowicie: 

-W  § 2 p-kt. 15 w definicji usług turystyki dodano” ośrodki rehabilitacji”. 

-W § 6 p-kt 7 nadano mu brzmienie” w granicach zbiorników wodnych, obowiązują ustalenia  

wynikające  z przepisów odrębnych”. 

- W § 13 Ustalenia szczegółowe skorygowano pomyłkę i wprowadzono zapis A- 16ML. 

- Skorygowane poszczególne § dla punktu 12  w kilku miejscach poprawiono zgodnie z § 11. 

- W załączniku 2 wykreślono dane osobowe. 
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- W załączniku 3 punkt 3 zmieniono zapis dot. źródeł finansowania dodając słowo „źródeł 

zewnętrznych”. 

Dyskusja: 

Radny Sz. Śliwiński – zwrócił się z pytaniem do projektanta, czy  rozpatrzono wszystkie 

wnioski i czy prawidłowo  zaplanowano cały obszar, tak aby nie powtórzyła się sytuacja taka 

jak w przypadku Osowca, iż część mieszkańców jest niezadowolona z przyjętego przez Radę 

Gminy planu. Projektant zapewnił radnego, że cała procedura prowadzona była zgodnie  

z przepisami prawa. Zaznaczył również, że może zaistnieć mały problem z dostępem 

komunikacyjnym, co będzie można rozwiązać poprzez powstanie służebności. Możliwości 

powstania takich dróg, jak stwierdził, są opisane w planie. 

Radny R. Sobczyk zadał pytanie czy przedstawiony Plan Zagospodarowania Obrzeża Jezior 

Turawskich jest zgodny ze Studium i uzyskał odpowiedź twierdzącą od pana Rafała Jończyk, 

projektanta planu. 

Radny Janusz Buczek zadał pytanie czy Wójt  ma środki na ewentualną zmianę planu za kilka 

miesięcy. 

Wójt Gminy odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że raz na 4 lata Wójt może zmienić 

Studium i fragmentarycznie plan. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XVI/ 104/2008 w sprawie  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, 

obejmującego  obrzeza Jezior Turawskich łącznie z załącznikiem 2 i 3  pod głosowanie. Za 

przyjęciem- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 2. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu Rafałowi Jończyk, projektantowi planu za 

przygotowane materiały. 

  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/107/2008 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały. 

Dyskusja: 

Radny J. Dziuba - radny stwierdził, że część obszaru Węgier (przy Kotorzu Małym tj. ul. 

Węgierska) nie jest objęta planem  i czy nie można ująć tego terenu do planu. 

Radny A. Skrzipczyk  poprosił o bardziej czytelny załącznik graficzny i o to aby najpierw 

poprawić zapis w projekcie uchwały, a później ewentualnie głosować.  

Wójt Gminy wyraził opinię, iż nie ma przeszkód aby obszar w planie poszerzyć. 

Przewodniczący Rady Gminy ponownie odczytał uchwały po naniesionych poprawkach o 

zdanie” i część miejscowości Węgry przy ul. Węgierskiej”. 
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Radny A. Gallus - przedstawił wątpliwości czy po uchwaleniu  uchwały w takim brzmieniu 

nie będzie problemów z zameldowaniem niektórych osób. 

Z wyjaśnień pani S. Brzozowskiej wynikało, że zameldowania będą w granicy 

administracyjnej wsi. Z opinii radcy prawnego pani A. Bożyczko wynikało również, że 

zameldowanie nie ma związku z  sporządzanym planem. 

Przewodniczący  Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za  przyjęciem głosowało – 

12, przeciw- 0, wstrzymało się – 3. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/ 108/2008    w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru administracyjnego wsi Zawada. Radni nie wnosili uwag w związku z tym 

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za  przyjęciem – 13, 

przeciw- 0, wstrzymało się 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/109/2008 w 

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada. Radni otrzymali nowe załączniki 

graficzne zgodnie z wnioskiem radnego Skrzipczyka. Radny Kała wniósł uwagę, iż  

nazywanie  3 części  ulic jedną nazwą stwarza problemy. Zdaniem radnego każdą część ulicy 

można nazwać inną nazwą.  Opinię taką poparł radny Śliwiński. Do sprawy odniósł się radny 

Skrzipczyk proponując przyjąć nazwę ulicy w zaproponowanej formie. Przewodniczący Rady 

Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. Za  przyjęciem – 14, przeciw- 0, wstrzymało się 1. 

W następnej kolejności  Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały 

Nr XVI/110/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa na lata 2008-2012. Radni nie wnosili uwag. Za  

przyjęciem – 9  , przeciw- 0, wstrzymało się 6.  

Przew. RG przedstawił projekt uchwały Nr XVI/111/2008 w sprawie zasad wynajmu 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa.  Radni nie wnosili 

uwag. Za  przyjęciem -9  , przeciw- 1 , wstrzymało się -5. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/112  

/2008 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji. 

Radny A. Gallus zadał pytanie czy osoby wymienione w uchwale wyraziły zgodę na udział w 

komisji. Wójt Gminy wyjaśnił, że wyznaczył z Urzędu osoby do komisji. Wszyscy zostali o 

tym fakcie poinformowani za wyjątkiem pani Moch – Giza, która przebywała na urlopie. Za  

przyjęciem -11  , przeciw- 0 , wstrzymało się -4. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI /113 /2008 w 

sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa. Za  przyjęciem -1,przeciw- 0,wstrzymało się-2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/ 114 /2008 w 

sprawie wniosku o wpisanie Gminy Turawa do Urzędowego Rejestru Gmin. Za  przyjęciem 

-13 , przeciw- 0 , wstrzymało się -2. 

W następnej kolejności  Przew. Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr 

XVI/115/2008 w sprawie przystąpienia  Gminy Turawa do realizacji projektu w ramach 

Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Za  przyjęciem -12,  przeciw- 

0,  wstrzymało się -3. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/116/2008 w 

sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków EFR  na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Na reprezentanta Gminy Turawa radni wybrali Wójta Gminy, 

Waldemara Kampę. Za  przyjęciem -13,  przeciw- 0,  wstrzymało się -2. 

Następnie Przew. RG przedstawił projekt uchwały Nr XVI/ 117 /2008 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa.  

Radny A. Gallus zadał pytanie dot. podwyźki dla pracowników Urzędu Gminy tj. w 

jakiej wysokości planuje Wójt zwiększyć wynagrodzenia. Z wyjaśnień Wójta Gminy 

wynikało, że dla pracowników podwyżka planowana  jest w wysokości 8 %, a 2 % Wójt  

pozostawia  sobie na fundusz nagród.  

Radny J. Buczek zwrócił się z pytaniem czy te 2 % otrzymają wszyscy pracownicy ? 

(Wójt – będzie to nagroda  uznaniowa). Radny zasugerował  jednocześnie aby pracownikom 

dać  podwyżkę w takiej wysokości jak dla Wójta Gminy tj w wysokości 10 %. 

Radny A. Prochota zwrócił uwagę  na fakt, iż pracownicy UG dokształcają się na koszt 

urzędu   i odchodzą z pracy. Czy w takiej sytuacji Urząd Gminy zabezpiecza się przed takimi 

sytuacjami. Z wyjaśnień Wójta wynikało, iż generalnie z kursów np. za 100 zł mogą 

korzystać wszyscy pracownicy. Natomiast przy droższych szkoleniach pracownik podpisuje 

tzw. „lojalkę na 3 lata” . Uchwałę przegłosowano. Za  przyjęciem -8,  przeciw- 0,  

wstrzymało się -7. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/118/2008 w 

sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r. Zmiany w budżecie omówiła szczegółowo pani M. 

Zubeil, Skarbnik Gminy.  

Dyskusja: 

Radny W. Kała - zadał pytanie w sprawie planów budowy sali gimnastycznej i kosztów (250 

tyś) wymiany dachu  w Węgrach. W odpowiedzi  Wójt Gminy wyjaśnił, iż wstępnie  
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kierowano się projektem sali w Zębowicach. W przyszłym tygodniu Wójt wraz z dyr. 

Gimnazjum dokonają objazdu sal w sąsiedztwie i wybrany zostanie odpowiedni projekt. W 

spr. kosztów wymiany dachu Wójt wyjaśnił, że jest to obiekt zabytkowy i praktycznie są to 

dwa obiekty. Ostateczna  kwota  będzie  znana po przeprowadzonym przetargu. Po 

zakończeniu dyskusji  uchwałę  przegłosowano. Za  przyjęciem -14,  przeciw- 0,  

wstrzymało się -1. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/ 119  / 2008 w 

sprawie załatwienia skargi pana Romana Borkowskiego na działalność Wójta Gminy Turawa. 

Przedstawił: 

-  treść skargi – w załączeniu, 

- pismo skierowane do Wójta OOB/061/9/2008  

- odpowiedź Wójta Gminy  z  11.06.2008 r. Nr 00B- 0561/9/08 wraz z załącznikiem, 

- kopię delegacji Nr 125/2008 z dnia 16.05.2008 wystawioną dla Pana Romana 

Borkowskiego, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  dot. podróży służbowych. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym, że skarga  skierowana została do 

rozpatrzenia przez Komisję  Rewizyjną. 

W dyskusji głos zabrali: 

- Wójt Gminy stwierdzając, iż zwrócił pracownikowi przedmiotową delegację wraz z pismem 

przewodnim  celem weryfikacji trasy przejazdu. 

- Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej -  poinformował, że komisja w dniu 19.06. o godz. 

13
oo

 odbyła posiedzenie i rozpatrzyła  skargę, która była skierowana do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji  przedstawił  sprawy, na których skoncentrowała się Komisja: 

1.  Delegacja  Nr 126/2008 z dnia 16.05.2008 r. wystawiona dla pana  R. Borkowskiego  nie 

została sprawdzona pod względem merytorycznym przez bezpośredniego przełożonego tj 

przez Kierownika Referatu Rozwoju Turystyki, Promocji, Sportu  i  Programów 

Pomocowych, o czym świadczy kserokopia  dołączonej do skargi delegacji. 

2.  Wójt Gminy oświadczył, iż sporną delegację zwrócił delegowanemu  celem  skorygowania  

rozpisania trasy przejazdu.  

3.  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 

r.  w sprawie wysokości oraz warunków  ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju ( Dz .U z 2002 Nr 236 poz.1990 z późn. zm). 
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4. Wg oświadczeń Wójta i pracowników Referatu Finansowego w Urzędzie Gminy  nie 

znajduje się przedmiot skargi ( delegacja) co uniemożliwia jej  realizację.  

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  poinformował radnych, że członkowie Komisji uznali 

jednomyślnie skargę za  nieuzasadnioną. 

Radny A. Gallus  zwrócił się z pytaniem czy w Urzędzie Gminy zaistniał przypadek wypłaty 

diety z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania. Na pytanie radnego odpowiedziała 

pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy stwierdzając, że było kilka takich sytuacji ale tylko w 

sytuacji kiedy trasa przejazdu była krótsza z domu do miejsca delegowania niż z miejsca 

pracy do miejsca delegowania. 

Przew. Komisji  Rewizyjnej poinformował zebranych, że komisja złoży wniosek w formie 

pisemnej do Komisji Wnioskowej. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie uchwalę wraz z uzasadnieniem 

ustnym przedstawionym przez Przew.  Komisji Rewizyjnej. Za  przyjęciem - 11,  przeciw - 

0,  wstrzymało się - 4. Radni Rady Gminy po przeprowadzonej dyskusji uznali skargę za 

nieuzasadnioną. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XVI/ 120  / 2008   w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Węgry oznaczonego jako „29 R” 

teren gruntów rolnych. 

Pytania wnieśli: 

- Radny J. Dziuba w sprawie przeznaczenia terenu, 

- Radny A. Gallus - czy można wydąć decyzję zabudowy, a nie zmieniać plan. 

Odpowiadając na pytania radnych  pan Konciała,  pracownik  ref. budownictwa wyjaśnił, że 

na teren objęty aktualnym planem nie można wydawać decyzji zabudowy. Uchwałę 

przegłosowano. Za  przyjęciem -9,  przeciw- 0,  wstrzymało się -6. 

Ad .8. 

Informacje o przygotowaniu do sezonu turystycznego przedstawił kier. ref. turystyki pan K. 

Barwieniec- informacja pisemna w załączeniu. 

Informację uzupełnił Wójt Gminy informując zebranych o likwidacji dwóch ruin tj. 

restauracji Świteź i Bagatela. 

Radny A. Skrzipczyk ponownie zwrócił uwagę, iż nie zrealizowane zostały wnioski, które 

złożył w sprawie  ładu i porządku nad jeziorami. 

Radny R. Sobczyk zwrócił się z pytaniem  o  postępowanie UG w sprawie  likwidacji 

budynku po byłym dzierżawcy nad J. Srebrnym. 
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Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku radny Sz. Śliwiński przedstawił protokół z 

ostatniego posiedzenia komisji i wnioski dot. toalet nad J. Średnim – w załączeniu. 

Ad 9. 

Informację o stanie dróg gminnych przedstawił pan P. Lis – informacja pisemna w załączeniu. 

Dyskusja: 

Radny Sz. Śliwiński –  zdaniem radnego tłuczeń, który ostatnio  kładziony jest na drogach jest 

tak gruby, że niszczą się opony rowerów, z czego mieszkańcy są bardzo niezadowoleni. 

Radny J. Klotka - zwrócił się z pytaniem kiedy Urząd Gminy rozpocznie budowę  

poszczególnych dróg, ujętych w planie na 2008 r. 

Radny A. Skrzipczyk poprosił o informację  w spr. oświetlenia w Zawadzie – jaki  jest stan  

prac i dlaczego sołtysi nie mają wglądu do projektów. 

Odpowiedzi udzielił pan Lis informując radnych, iż Urząd Gminy „boryka się” ze sprawą od 

zeszłego roku. Obecnie jest podpisanych 8 umów. Zadeklarował, że wszystkie projekty będą 

uzgadniane w sołectwach z sołtysami (taki zapis znajdzie się w umowie). 

Radny A. Gallus - zwrócił się z pytaniem czy są wykonane dokumentacje na budowę dróg, a 

jak nie to jak długo trwa procedura przetargowa (Lis - od  zlecenia do wykonania projektu 1 

miesiąc). W chwili obecnej,  jak stwierdził, brak projektów. 

W podjętej dyskusji radni zwracali uwagę na niski procent wykonania inwestycji ok. 1 % i 

przedstawiali obawy o wykonanie wszystkich zaplanowanych inwestycji w bieżącym roku. 

Ad 10. 

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

sesjami: 

-  Wojewoda Opolski skarga do WSA na uchwałę  nr VII/48/2007 w spr. powołania  Zastępcy 

kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego  ( spr. prowadzi radca prawny pani A. Bożyczko). 

- Wojewoda Opolski – odp. na skargę pana R. Borkowskiego - do wiadomości RG  

- Szkoła Podstawowa w Bierdzanach - dofinansowanie. Przewodniczący przekazał pismo do 

dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, który ma przedstawić 

Radzie Gminy  stanowisko w tej sprawie. 

- Pani K. Długosz- kupno działki. Pismo przekazano Wójtowi Gminy zgodnie z kompetencją. 

Radny R. Sobczyk – Urząd Gminy powinien przygotować projekt uchwały dot. przekształceń 

własnościowych. 

- Pana L. Woschek w sprawie zamknięcia nieczynnych toalet- do wiadomości Rady Gminy. 

- Zarząd OSP Węgry – w sprawie wstrzymania  planowanego podziału i sprzedaży działki nr 

867/18 – przekazano Wójtowi Gminy. 
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Ad 11. 

Pani M. Zubeil, Skarbnik  Gminy  przedstawiła Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany budżetu 

gminy- w załączeniu. Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. 

Ad 12.  

Wolne wnioski złożyli: 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej: 

Przedstawił wniosek z posiedzenia Komisji w dniu 19.06.2008  dot. rozpatrzenia skargi 

złożonej przez  pana R. Borkowskiego na działalność Wójta Gminy (skarga nieuzasadniona 

łącznie z uzasadnieniem). 

Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i ds. Ładu i Porządku:  

1. Komisja wnioskuje by inspektor nadzoru Urzędu Gminy zajął się sprawą likwidacji 

względnie modernizacji  obiektów  wymienionych w protokole w miejscowości 

Kotórz Wielki  oraz obiektami w Zawadzie. 

2. Komisja Ładu i Porządku wnioskuje o to aby  z pięciu istniejących ubikacji nad J. 

Turawskim w ramach funduszu europejskiego dwie ubikacje całkowicie zlikwidować, 

natomiast trzy pozostałe odbudować i zmodernizować z posadowieniem na tym 

samym miejscu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Współpracy Zagranicznej: 

WNIOSKI   po przeprowadzonym przeglądzie budynków oświatowych: 

1. Komisja wnioskuje o zasypanie studni na terenie przedszkola w Rzędowie. 

2. Wykonanie audytu energetycznego w obiektach oświatowych, które mają być 

ocieplane lub tynkowane. W pierwszej kolejności  w Ligocie Turawskiej ze względu 

na wymianę okien.  

3. Komisja zwróciła uwagę na konieczność naprawy ławki przed II obiektem szkolnym 

w Osowcu (brak desek) i  naprawę ogrodzenia wokół obiektu II. 

4. Dodatkowe środki o które wnioskuje dyrektor SP i Przedszkola w Bierdzanach 

zabezpieczyć w ramach budżetu oświaty. 

5. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie dachu przy przedszkolu w Bierdzanach na 

budynku gospodarczym. 

6. Komisja wnioskuje o oznakowanie wyłącznika głównego prądu na zewnątrz obiektu 

w Ligocie Turawskiej. 

WNIOSKI  opracowane po lustracji mieszkań socjalnych (udostępnionych komisji do wglądu 

przez  pracownika ref. rolnictwa i  geodezji) : 
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1. Po lustracji mieszkań socjalnych komisja zwróciła uwagę na niejednolity standard 

nowo remontowanych lokali i w związku z tym wnosi się o przedstawienie przyczyn 

zaistniałej sytuacji i przedstawienie zakresu niezbędnych remontów i standardów jakie 

należy wykonywać w  mieszkaniach socjalnych. 

2. Komisja wnioskuje  powtórnie o przedstawienie ostatecznej  koncepcji lokalizacji 

Stacji „Caritas” i wyjaśnienie na jakiej podstawie wydatkowane zostały środki 

budżetowe na remont mieszkań w budynku Stacji. 

3. Komisja ponownie wnioskuje o rozdzielenie kosztów utrzymania mieszkań gminnych 

od jednostek oświatowych np. w Bierdzanach. 

4. Na terenie Kotorza Małego znajduje się również mieszkanie komunalne po byłym 

ZGKiM, obecnie zamieszkałe. Komisja prosi o przedstawienie stanu 

zagospodarowania całego lokalu w kontekście ewentualnego pozyskania dodatkowo 

mieszkania socjalnego. 

Radny Robert Sobczyk (Osowiec) 

W sprawie zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulic Cmentarna- Ogrodowa. 

Radny  Ernest Grzesik: 

1. W sprawie postawienia w Kadłubie Turawskim przy ul. Starej oznakowania dojazdu 

do Ligoty Turawskiej ul. Polna nr.4, 5, 5a. 

2. W sprawie  wyczyszczenia studzienek w Kadłubie Turawskim przy kościele na ulicy 

Leśnej. 

Radna Monika Morcinek : 

1. W sprawie udrożnienia przepustu na ulicy Głównej (koło byłego Kółka Rolniczego) 

odprowadzającego wodę z całej ulicy na łąki. W chwili obecnej nieczynnego,  oraz na 

tym przepuście ułożenia równo kamienia brukowego w celu bezpieczeństwa na 

istniejącym tam zakręcie. 

Radny Jerzy Dziuba: 

1. W sprawie ustalenia granic miejscowości Węgry i Kotórz Mały. Wnioskuję o zmianę  

granic do zwyczajowo używanych. 

Radny Leonard Warzecha: 

1. W sprawie wystąpienia do Rejonu Dróg Powiatowych w Opolu o uzupełnienie 

ubytków  i pęknięć drogi  ul. Główna w Zakrzowie Turawskim. 

2. Do Urzędu Miasta i Gminy Ozimek o udzielenie informacji o działalności 

oczyszczalni ścieków. Do Dylak w szczególności  o ściekach,  która  ta 

oczyszczalnia oczyszczała. 



 16 

Radna Rita  Gabryś: 

1. Rozpatrzenie możliwości zwiększenia środków  finansowych na ochronę  zabytków  

oraz  w jak najszybszym  terminie  ogłoszenie kolejnego konkursu  na wyłonienie  

oferty. Koszty z remontem, konserwacja są nieadekwatne do zabezpieczonych  w 

naszym budżecie (ogółu prac konserwatorskich  nie daje się  podzielić na fragmenty). 

2. W porozumieniu z Zarządem Dróg Krajowych  zabezpieczyć dziurę  łącznie z wyrwą  

na zjeździe z drogi Wojewódzkiej  na ulicę Dębową w  Bierdzanach. Sprawa bardzo 

pilna , po zaczerpnięciu  informacji sami nic nie możemy zrobić w  pasie drogowym. 

Radny Artur Gallus: 

1. W sprawie udrożnienia rowu w Osowcu przy ul. Leśnej od Nr 7 do 13.  Po 

oczyszczeniu okazało się że są rożne  poziomy  posadowienia rur przepustowych. Co 

dalej z tym rowem?. 

Radny Andrzej Skrzipczyk: 

1. Proszę o termin sporządzenia ewidencji dróg na terenie gminy Turawa. 

2. W sprawie podjęcia działań dot. likwidacji odoru z przepompowni Zawada oraz o 

likwidacji usterkowości przepompowni.  

Radny Franciszek Mykietów: 

1. Podjąć interwencję  o niezwłoczne załatanie dziur na drodze biegnącej od Turawy do  

miejscowości Jełowa przez J. Srebrne. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie. 

Radny Szymon Śliwiński: 

1. W sprawie przepustów przy ul. Opolskiej w Bierdzanach . Ulice zostały zasypane  w 

czasie poszerzenia drogi krajowej 45. 

Ad. 13 i 14. 

Wójt Gminy – Odpowiedź  na wnioski radni otrzymają w formie pisemnej. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski – w załączeniu protokół. 

Za przyjęciem wniosków głosowało – 10, przeciw- 0, wstrzymało się – 0. 

 

Ad 15. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w dniach 16.07.2008 do 

18.08.2008 przebywa na urlopie i obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy w tym okresie 

przekazuje Zastępcy radnemu Szymonowi Śliwińskiemu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że planowane spotkanie z 

radnymi z okazji dnia samorządowca odkłada  na termin późniejszy. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję Rady 

Gminy. 

Protokół spisała: 

K. Ptaszyńska.                                                                                   Przewodniczący 

                                                                                                       Rady Gminy Turawa 

                                                                                                      Franciszek Mykietów 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


