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                                                                                                     Turawa 25.04.2008 r.  

                                                       

                                                          Protokół Nr XV/2008 

                                        sesji Rady Gminy Turawa odbytej w dniu 25.04.2008 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                       - inspektor 

P. Lis                                 - inspektor 

A. Bożyczko                     - radca prawny 

Ponadto w sesji uczestniczyli uczniowie Gimnazjum  w Turawa.  

 

Ad 1 i 2  

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów otworzył XV sesję 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.  

 

Przew. RG przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali w ustawowym terminie, 

łącznie z zawiadomieniem o sesji – w załączeniu. Przewodniczący  poinformował zebranych, 

że w dzisiejszej sesji uczestniczyć mają uczniowie Gimnazjum z Turawy, którzy 

zapowiedzieli swój udział w sesji od godz. 9
00 

do 10
40 

(nie przybyli w ustalonej godzinie) 

więc rozpoczyna się obrady. Porządek obrad poddano pod głosowanie. Za przyjęciem 

głosowało 15 radnych. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie quorum, 

- przedstawienie porządku obrad, 
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- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

5.  Podjęcie uchwał: (po głosowaniu zmieniono kolejność i zamieniono punkt 5 z 11). 

- w sprawie załatwienia skargi SAMITT  Polska Sp. z o.o. na działalność Wójta Gminy 

Turawa, 

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r. 

- w sprawie programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. 

- w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada, 

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Turawa. 

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym 

zasobem Gminy Turawa na lata 2008 – 2012. 

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2007 r. 

7. Przedstawienie realizacji budżetu za 2007 r. 

8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 

rok. 

9. Opinia RIO. 

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy - podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami. 

12. Wolne wnioski. 

13. Odpowiedź na złożone wnioski. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

15. Zakończenie obrad. 

 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołów z poprzednich sesji: 

- z dnia 14.03.2008 – Uwagi wniósł radny Gallus wnioskując o uzupełnienie w protokole 

wypowiedzi  radnego w  punkcje 6, która winna brzmieć : „W następnej kolejności radny 

Gallus przeprosił radnego Śliwińskiego za naruszenie praw Konstytucyjnych, ale jak 

zaznaczył, we wniosku z poprzedniej sesji w sprawie odwołania komisji Budżetowo -

Gospodarczej również nie wymieniono tytułów naukowych radnych a co za tym idzie 
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przyjęto taką samą formę. Zaznaczył również, że wniosek, który został złożony spełniał 

wszystkie aspekty prawne, które ma do spełnienia tzn. został złożony w prawidłowej formie i 

czasie oraz przeszedł prawidłowy proces legislacji. Wskazał również, że w ustawie o 

Samorządzie Gminnym nie ma zapisu co ma zawierać wniosek i jak ma być napisany. 

Wniosek powinien tylko być złożony”.  Wnioskował również  o poprawienie „literówki”. ( Za 

przyjęciem protokołu głosowało – 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 1), 

- z dnia 2.04.2008 - uwagi wniósł radny Gallus wnioskując o wpisanie do protokołu  wniosku  

radnego w  pełnym brzemieniu, tj :”w sprawie wyjaśnienia odpowiedzi na wniosek z ostatniej 

sesji, dlaczego nie można pobrać opłaty za zajęcie pasa, jak  można je remontować i budować 

nowe”.  Radny Skrzipczyk  w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na uzupełnienie przez Urząd 

Gminy odpowiedzi na wniosek dot. zabezpieczenia energetycznego przepompowni w 

Zawadzie. Radny wystąpił o przekazanie kserokopii pisma, jakie przesłał Urząd Gminy  w tej 

sprawie do Zakładu Energetycznego (Wójt obiecał radnemu, że stosowne pismo otrzyma 

przed zakończeniem sesji od pracownika pana P. Lisa). Za przyjęciem protokołu głosowało 

15 radnych.  

Na sesję przybyli (z opróżnieniem) uczniowie Gimnazjum w Turawie wraz z 

opiekunem panią Ilnicką. W związku z powyższym radny A. Gallus złożył wniosek formalny 

aby zmienić porządek obrad, w ten sposób aby  uczniowie mogli uczestniczyć w  punktach 

dotyczących udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy tj. przesunąć punkt 5 do 11. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad – za przyjęciem 

głosowało 14, przeciw- 0, wstrzymało się -1). 

Ad 3. 

Przewodniczący RG poinformował zebranych, że Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na 

wnioski radnych w formie pisemnej. 

Radny A. Gallus nawiązał do złożonego wniosku przez Komisje Rady Gminy 

(Rewizyjną i Oświatową) i interpelację radnych: Gallus i Prochota w sprawie udostępnienia 

na zasadach BIP protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Rada Gminy nie otrzymała 

powyższego protokołu i w odpowiedzi na wniosek Wójt Gminy między innymi zaznaczył, iż 

nie może udostępnić protokołu, ponieważ zawiera on sprawy wynikające z wykonywania 

przez Wójta Gminy funkcji pracodawcy. Radny stwierdził, iż nie udostępnienie powyższego 

protokołu jest ze strony Urzędu Gminy utrudnianiem w wykonywaniu mandatu radnego. 

Radny Gallus poinformował zebranych, iż wystąpił do PIP w Opolu w tej samej sprawie 

(udostępnienie protokołu) i otrzymał stosowny protokół z wyłączeniem danych osobowych. 
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Radny Gallus zwrócił również uwagę, iż w odpowiedzi na wniosek dot. zajęcia pasa 

drogowego brak podstaw prawnych. 

Ad 4. 

Radni w głosowaniu jawnym (za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 1) powołali Komisję 

Wnioskową w składzie: 

- radny  J. Dziuba, 

- radny J. Klotka. 

Ad 7 

Pani Maria Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 

2007 rok. Radni powyższe sprawozdanie otrzymali w formie pisemnej w ustawowym 

terminie. Pani Skarbnik przedstawiła poniższą informację. 

 Budżet gminy na 2007 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2007 i 

modyfikowany był uchwałami dot. zmiany budżetu.  Plan dochodów został wykonany w 

111,8% tj. w kwocie  29.470.043,- 

Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na wykonanie dochodu w takiej wysokości ma 

wpływ między innymi wyższa niż planowano na 2007 r. refundacja poniesionych wydatków 

na kanalizację wsi Kotórz Mały i Zawada ze środków ZPORR, oraz wpływy z tytułu renty 

planistycznej  i podatku od czynności cywilno prawnych dot. Osiedla Zawada, a związanych  

z zakupem gruntów od rolników przez  firmę  RANK PROGRESS. 

Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie dochodu działami: 

- Rolnictwo i łowiectwo          – 55.679,-                  101.09 % 

- Leśnictwo                               - 171.457,-                158,76 % 

- Gospodarka mieszkaniowa    - 5.725.071 ,-             171,67% 

- Administracja publiczna        - 188.883,-                   89,63% 

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  

sądownictwa                          - 19.679,-                      99,32% 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    - 1000,-   100% 

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.549.620,-   108,64% 

- Różne rozliczenia                  - 6.999.996,-        100,14% 

- Oświata i wychowanie           - 330.834,-             97,95% 

- Ochrona zdrowia                   - 364,138,-            102,36% 

- Pomoc społeczna                   - 1.436.908,-           80,14 % 

- Edukacyjna opieka wychowawcza  47,497,-       100.00 %     
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- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   6.572.099,-   106,61 % 

-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     7.182,-        

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania  radnych. 

 Następnie pani Skarbnik przedstawiła  realizację wydatków, które na plan 26.946.682 

wykonano  w kwocie 24.759.156 tj. 91,9 %. 

Przedstawiła realizację wydatków w poszczególnych działach: 

- Rolnictwo -  125,044,-    93% 

- Leśnictwo –    39,990 ,-     73% 

- Transport ogółem na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg wydatkowano  318,643,-   89%. 

Pani Skarbnik przedstawiła również wydatkowane środki na remonty dróg w poszczególnych 

sołectwach. 

- Turystyka -  23.441,- .Środki wydatkowano na remont ławek nad jeziorami, inf. turystyczną, 

usługi ratownicze WOPR, oznakowanie jezior. 

- Gospodarka mieszkaniowa -  418,687 ,-  tj. 92% ( między innymi: podział i wycena działek, 

projekt  rozbiórki  budynku na terenie FWM, remonty w obiektach komunalnych i inne) 

- Działalność usługowa  -  60.456,-  tj. 43% 

- Administracja publiczna -  2.646,022,-   tj. 98% 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa -  115.966, - 97% ( utrzymanie 8 jednostek 

OSP) 

- Pobór podatków -  60,297 tj. 98%. 

- Obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów  i pożyczek  wyk. 41,128,- 

- Oświata i wychowanie  -  9.081.322 tj. 96% 

- Ochrona zdrowia w tym: 

 przeciwdziałanie narkomani –  8.323,- 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi –  158.356 

 wynagrodzenie pełnomocnika –  31.588,- 

- Opieka społeczna  1.876.121  tj. 83% 

- Edukacyjna opieka wychowawcza -  7.934.198  tj. 96% 

- Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska  - 7.934.198  tj. 96 % 

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - 278.097 tj. 76 %  

- Kultura fizyczna i sport – 179.119 ,- tj. 95% 

- Przychody ; 

 wolne środki z lat ubiegłych: 325.949,-   
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Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w wys. 967.200,- na budowę kanalizacji w 

Zawadzie  oraz kredyt w  Banku Ochrony Środowiska  w wys. 618.000 na asfaltowanie dróg. 

- Rozchody: 

Gmina udzieliła pożyczki na zadanie e- Urząd – 40.930,-  

Dokonano spłaty rat pożyczki w wysokości  762.500 zł (kanalizacja Osowiec – Węgry) i w 

wysokości  984.000 zł. (Kanalizacja Kotórz Mały).  

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania radnych dot. wydatkowania 

powyższych środków. 

Następnie opinię o realizacji budżetu za 2007 rok przedstawiły poszczególne Komisje 

Rady Gminy: 

- Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i ds. Ładu i Porządku – protokół w 

załączeniu, 

- Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Współpracy Zagranicznej i Spraw Socjalnych – 

protokół w załączeniu. 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja opracowała wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok i zostanie on przedstawiony Radzie. 

Następnie radni zadawali dodatkowe pytania dotyczące: 

Radny Warzecha poprosił o przedstawienie ilości zatrudnionych osób w Urzędzie Gminy i 

średnią płacę (pani skarbnik przedstawiła stosowną informację - odpowiedź jaką udzielił Wójt 

na  wcześniejszy wniosek radnego w tej sprawie).  

Radny Gallus: 

- Czy wykonane zostały wszystkie wnioski RIO dot. budżetu. Z odpowiedzi pani Skarbnik 

wynikało, że nie było wniosków dot. budżetu. 

- Jak i gdzie w  budżecie  uwidoczniono środki z nie zrealizowanej wpłaty mieszkańców 

Kotorza Małego i Zawady  za kanalizację. Z odpowiedzi pani Skarbnik wynikało, że nie 

uwidoczniono w budżecie tych kwot, ponieważ wpłaty nastąpią w roku bieżącym. Do 

zadłużenia, zdaniem pani Skarbnik, można wpisać tylko te kwoty, które wynikają z 

podpisanych umów. Radny Gallus zapytał dlaczego w takiej sytuacji  nie wykazano w 

budżecie  zadłużenia w 2007 roku wynikającego z braku realizacji umów? Z odpowiedzi pani 

Skarbnik wynikało, że nie było to możliwe, ponieważ rozliczenie na dzień obecny jest 

niepełne i dopiero po spisaniu wszystkich umów nastąpi  całkowite rozliczenie.  

Następnie radny Gallus zadał pytanie, jak można inwestować w remonty dróg w sytuacji 

kiedy Urząd Gminy  nie posiada ewidencji dróg gminnych. Radny powołał się na opinię radcy 

prawnego z ostatniej sesji,  gdzie wyjaśniono  radnym, że  ewidencja dróg konieczna jest do 
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tego aby Urząd Gminy mógł inwestować na  danym  terenie. Radny przedstawił odpowiedź 

Urzędu Gminy  na swój wniosek dotyczący zajęcia pasa drogowego. 

Odpowiedzi na pytanie radnego Gallusa udzielił Z-ca Wójta Gminy pan S. Kubicki 

wyjaśniając, iż UG dokonuje wyciągu z ewidencji gruntów i na tej podstawie w razie 

potrzeby następuje wydzielenie drogi, lub podpisywana jest umowa użyczenia. Zdaniem 

radnego Sobczyka brak uchwały nie wyklucza inwestowania na danym terenie. Urząd Gminy 

współfinansuje również inwestycje poza gminne.  

Z-ca Wójta stwierdził również, że ustawa o samorządzie gminnym umożliwia  

współfinansowanie inwestycji na nie swoim gruncie. Spisuje się tylko stosowne 

porozumienie. Natomiast podjęcie uchwały umożliwia pobieranie opłaty za zajęcie pasa 

drogowego.  

Innych uwag i pytań do realizacji budżetu gminy za 2007 rok radni nie wnosili.                                             

Ad.8. 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej radny R. Sobczyk  przedstawił Uchwałę Nr 7/2008 

Komisji Rewizyjnej z dnia 7.04.2008 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy z wykonania budżetu za 2007 r. łącznie z uzasadnieniem - w załączeniu. Radni nie 

wnosili uwag do przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy F. Mykietów  przedstawił radnym uchwały RIO, tj: 

-  Nr 86/2008  z dnia 14 kwietnia 2008  nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania  budżetu 

gminy za 2007 r. – w załączeniu. 

-   Nr 181/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 nt. opinii o wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium za 2007 r.- w załączaniu.  

Odnosząc się do opinii RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej radny Sobczyk zacytował 

fragment pisma  RIO  dot. opinii  Komisji Rewizyjnej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej 

z oceny budżetu za 2006 gdzie zaznaczono, iż ocena wykonania budżetu przedstawia 

suwerenną ocenę Komisji Rewizyjnej. Przedstawił jednocześnie radnym jakie dokumenty 

sprawdziła Komisja Rewizyjna przy ocenie budżetu za 2007 r. Przewodniczący Komisji 

zaznaczył równocześnie, iż w protokole nie zostały ujęte  wszystkie dokumenty jakie komisja 

sprawdziła badając wykonanie budżetu za 2007 r. Radni nie wnosili innych uwag. 

Ad.10. 

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów przedstawił projekt uchwały Nr  

XV/99/2008 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. Do projektu 

uchwały radni nie wnosili uwag. W związku z tym przewodniczący  Rady Gminy poddał  
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uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało – 

14, przeciw- 0, wstrzymało się -1. 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy, Z- cy Wójta i wszystkim 

pracownikom Urzędu Gminy wykonania budżetu i otrzymanego absolutorium. 

Za otrzymane gratulacje podziękował Radzie Gminy Wójt, wyrażając przekonanie, że budżet 

w przyszłych latach pozwoli na realizację zaplanowanych zadań i polepszenia stanu naszej 

gminy. 

W następnej kolejności opiekunka młodzieży z Gimnazjum pani Ilnicka podziękowała za 

umożliwienie młodzieży uczestnictwa w tej części sesji Rady Gminy. 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejno projekty uchwał: 

1. W sprawie załatwienia skargi SMIITT Polska Sp. z o. o. na działalność Wójta Gminy 

Turawa. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma związane ze sprawą:  

- Skargę SMIITT Polska Sp. z o.o. z dnia  1.04.2008 r. (data wpływu 03.04.2008). 

- Pismo drugie SMIIT Polska Sp. z o.o. dot. skargi z dnia 23.04.2008 r.  

- Pismo Rady Gminy z dnia 8.04.2008 r. do Wójta Gminy z sprawie wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego. 

- Pismo Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie odpowiedzi na 

skargę. 

- Opinia prawna do skargi. 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił swoje 

wyjaśnienie do skargi. Z przedstawionych przez Wójta wyjaśnień wynikało, że  firma 

nabyła ośrodek od Skarbu Państwa i wystąpiła o rozbudowę domków, które 

najprawdopodobniej planuje sprzedać dla indywidualnych odbiorców. Przedstawiony  

na odbytym spotkaniu zainteresowanych z Wójtem, plan zagospodarowania tego 

ośrodka, zdaniem Wójta Gminy budzi niepokój, ponieważ  planowana działalność 

może nasuwać problemy (hałas, protesty użytkowników domków). Jak zaznaczył 

Wójt, po otrzymaniu decyzji, firma SMIITT nie odwołała się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, tylko zgłosiła się do programu „Oko Cyklonu”. Wójt 

Gminy wyjaśnił radnym dlaczego wydał 3 decyzje na warunki zabudowy, a 

mianowicie dlatego, iż był pewny, że w ciągu 12 miesięcy nie zostanie uchwalony 

plan zagospodarowania  jezior. Ponadto, jak stwierdził, firma SMIITT posiada 

zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości       (umorzył  firmie I ratę podatku).  

W podjętej dyskusji głos zabrali: 
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- Radny R. Sobczyk – zdaniem radnego sprawa jest prosta, ponieważ  decyzja wydana 

została zgodnie z prawem, a firma miała możliwość odwołania się od niej do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, czego jak wynika z dokumentów nie 

uczyniła. W przedstawionej skardze nie wykazano również niegospodarności i 

zdaniem radnego skarga jest nieuzasadniona. 

- Radny A. Prochota – chciał ustalić, na jakich dokumentach radni pracują, ile 

kosztuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy i jaka byłaby różnica w podatku. 

- Radny A. Gallus – w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż w odpowiedzi 

Wójta Gminy na skargę nie zaznaczono, iż wydane postanowienie jest prawomocne, 

ponieważ firma się nie odwołała. Radny zaznaczył, iż Komisja Oświaty i Kultury 

omawiając na posiedzeniu przedmiotową skargę wystąpiła o pełną dokumentację dot. 

firmy SMIITT.  

- Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Współpracy Zagranicznej i Spraw 

Socjalnych przedstawił wnioski Komisji dot. rozpatrywanej skargi - protokół w 

załączeniu. 

- Radny R. Sobczyk – zdaniem radnego, jeżeli Komisja Oświaty rozpatrywała skargę 

to powinna przedstawić konkretne opinie, czy postanowienie wydano zgodnie z 

prawem czy nie. 

- Radny A. Prochota – zwrócił uwagę, że nie udzielono odpowiedzi na pytania 

radnego, które zadał na początku dyskusji. Następnie radni A.Prochota i R. Sobczyk 

wymienili poglądy związane z omawianą skargą i na zakończenie prowadzonej 

dyskusji radny A Prochota oświadczył, iż na znak protestu opuszcza salę obrad. 

- Radny Sz. Śliwiński – w swoim wystąpieniu stwierdził, iż jego zdaniem skarga jest 

bezzasadna,  ponieważ Wójt Gminy działał zgodnie z prawem. 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy  postawił pod głosowanie 

wniosek aby uznać skargę na działalność Wójta Gminy za nieuzasadnioną. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 4. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem pod głosowanie. 

Uwagi do przedstawionego uzasadnienia wniósł radny A. Prochota – w odniesieniu do 

zwrotu” dbałość o fundusze gminne” prosił o uzasadnienie  tej kwestii.  

Radny Sobczyk w swoim wystąpieniu zaznaczył, iż należy wziąć pod uwagę  zmianę 

przeznaczenia działek (różnica w podatku).  

Radni po przeprowadzonej dyskusji postanowili wykreślić punkt 4 z uzasadnienia. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie uchwałę Nr XV/100/2008 w 

sprawie załatwienia skargi SMIITT Polska Sp. z o. o. na działalność Wójta Gminy 

Turawa. Za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw – 2, wstrzymało się – 2. Radni 

z sali zwrócili przew. Rady Gminy uwagę, iż nie zgadza się liczba głosów. W związku 

z tym radny Sobczyk złożył wniosek o reasumpcję głosowania (Za przyjęciem 

wniosku – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1). 

Przewodniczący Rady Gminy ponownie poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

XV/100/2008 w sprawie załatwienia skargi SMIITT Polska Sp. z o. o. na działalność 

Wójta Gminy Turawa. Za przyjęciem uchwały głosowało  10 radnych, przeciw – 2, 

wstrzymało się – 2. 

2. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła pani M. Zubeil, 

Skarbnik Gminy. Stałe Komisje Rady Gminy (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, 

której wg opinii przew. komisji nie dostarczono materiałów) wydały pozytywną 

opinię. Radny A Prochota uzyskał odpowiedź na pytanie, czym spowodowana jest 

decyzja o rozbiórce hali na terenie FWM w Osowcu (zdaniem Wójta Gminy – groźbą 

zawalenia). Pani Skarbnik Gminy przedstawiła pełne brzmienie uchwały. Radni nie 

wnosili uwag i w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

Uchwałę Nr XV/1001/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r. Za 

przyjęciem głosowało -13, przeciw- 0, wstrzymało się – 2. Radni zgłosili, iż nie 

zgadza się ilość przeliczonych głosów. Radny R. Sobczyk złożył wniosek o 

reasumpcję głosowania (za- 12, przeciw - 0, wstrzymało się – 2). Przewodniczący 

Rady Gminy ponownie poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XV/101/2008 w sprawie 

zmiany budżetu gminy w 2008 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw- 0, 

wstrzymało się – 2. 

3. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie: Programu 

współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi. Projekt uchwały 

przedstawiał kier. ref. turystyki pan K. Barwieniec. Komisje Rady Gminy (za 

wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, której  wg opinii przewodniczącego nie dostarczano  

materiałów) wydały pozytywną opinię. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XV/102/2008 w sprawie: Programu  współpracy  Gminy 

Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2008 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, przeciw- 0, wstrzymało się - 0.  
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4. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Zawadzie. Radni nie wnosili uwag i Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XV/103/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Zawada. Za przyjęciem głosowało 14, przeciw- 0, wstrzymało się- 0. 

5. Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały  w sprawie zasad wynajmu 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa wraz z 

załącznikiem. Przewodniczący Komisji Oświaty  zwrócił uwagę, iż  Przewodniczący 

Rady Gminy pomylił uchwały i zamiast  projekt  w spr. zasad wynajmowania lokali 

przedstawił załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem G. Turawa na lata 2008-2012. 

Radni przystąpili do omawiania łącznie 2 uchwał. Komisje Rady Gminy (za 

wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, której wg opinii przew. komisji nie dostarczano 

materiałów) przedstawiły opinię do projektów 2 uchwał- protokoły w załączeniu. W 

podjętej dyskusji między innymi zadawano pytania, dot. ilości mieszkań 

komunalnych, stanu tych mieszkań i o koniecznych remontach.  Radny Gallus zwrócił 

się z pytaniem jaki jest stan prawny mieszkania w  Kotorzu Małym (Caritas), które 

zostało niedawno wyremontowane ze środków budżetowych. Z odpowiedzi Wójta 

Gminy wynikało, iż UG obecnie stara się o przejęcie budynku i sprawa jest w sądzie. 

Radny A. Gallus omówił wszystkie uwagi Komisji Oświaty do powyższych uchwał. 

Po przeprowadzonej dyskusji radny Sobczyk złożył wniosek, aby 2 projekty uchwał tj: 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

G. Turawa i w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem G. Turawa na lata 2008- 2012 przesłać ponownie do komisji 

Rady Gminy. Wniosek przegłosowano. Za przyjęciem - 13, przeciw- 0, wstrzymało 

się – 1. 

Ad 6. 

Radni otrzymali w formie pisemnej sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok. – Informacja pisemna w 

załączeniu. Przekazano również radnym uzupełniające materiały dot. ilości punktów 

sprzedaży alkoholu w poszczególnych sołectwach. 

Uwagi do sprawozdania wniósł radny R. Sobczyk: 

- pomyłkowo wpisano rok 2006 a ma być 2007. 

- ile razy zakupiono tablice do gry w kosza dla SP w Osowcu (jeden raz wyjaśniła p. 

Sekretarz). 
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W nastopnej kolejności opinie wydały poszczególne komisje Rady Gminy: 

1. Przew. Komisji Ładu i Porządku – stwierdził, iż komisja przedstawia wątpliwości  dot. 

przyznawania koncesji  na sprzedaż napojów alkoholowych.  Komisja uznała problemy 

pani skarbnik w uzyskaniu  danych  z tego stanowiska pracy i zaszła konieczność 

przeprowadzenia przez panią  skarbnik kontroli aby uzyskać dane do budżetu. 

2. Przewodniczący Komisji Oświaty – komisja zweryfikowała ilość punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych w poszczególnych placówkach.  

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r. Za przyjęciem gł. 13 radnych, 

przeciw- 0, wstrzymało się - 0. 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma jakie wpłynęły między posiedzeniami 

sesji: 

- Pismo ENERGIA PRO w spr. gospodarki ściekami w budynku mieszkalnym Turawa ul. 

Ogrodowa 9 – do  wiadomości RG. 

- Dyr. Przedszkola w Bierdzanach - kopię pisma przekazano dyr. GZEAS do 

przedstawienia propozycji rozwiązania sprawy.  

- Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 16.04.2008  w spr. skargi R. Borkowskiego. 

Przewodniczący RG  przedstawił również odpowiedź na w/w pismo - w załączeniu.  

- Przew. poinformował zebranych, iż  w dniu 21.04. br wpłynęła do Rady Gminy  skarga 

pana R. Borkowskiego na działalność Wójta Gminy i została zarejestrowana pod nr 

OOB0560/8/08. W dniu 22.04.2008 r.  wszczęto postępowanie wyjaśniające i przekazano 

skargę do rozpatrzenia przez Wójta Gminy wg kompetencji. W dniu 22.04.2008 pan 

Borkowski wycofał w formie pisemnej złożoną skargę.  

W swoim wystąpieniu radny Śliwiński zwrócił się do Wójta Gminy o radykalne 

załatwienie konfliktu z panem Borkowskim. Jak wspomniał radny z uzyskanych z Urzędu 

Wojewódzkiego informacji, Urząd Gminy Turawa przoduje w sprawie  wpływających 

skarg w porównaniu z innymi urzędami. Radny Śliwiński przedstawił wnioski z 

ostatniego posiedzenia Komisji Rolnej – w załączeniu. 

Radny A. Skrzipczyk wystąpił do komisji Ł i P o zweryfikowanie tematu, którym 

zajmowała się komisja, a mianowicie o kontrolę rozwalających się budynków w 

Zawadzie. 

Radna R. Gabryś odnosząc się do stanowiska komisji Ładu i Porządku w sprawie  

wysokich kosztów przeznaczanych na remonty bieżące dróg  stwierdziła, iż nie można 
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ograniczać  środków  na remonty, ponieważ nie wszyscy wyborcy mieszkają przy drogach 

asfaltowanych i im również należy poprawić warunki bytowe. 

Ad.12. 

Wnioski złożyli: 

Radny Sobczyk – przedstawił Protokół Zespołu Kontrolnego. Protokół podpisany został 

przez kontrolujących:  R. Sobczyk i L. Warzecha. Jednocześnie radny R. Sobczyk 

zaproponował przesłanie powyższego protokołu do RIO łącznie z dwoma załącznikami: 

wyjaśnieniem pracownika Urzędu Gminy pana P. Lisa i opinią prawną.  

Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego poddano pod głosowanie. Za przyjęciem – 11, 

przeciw- 0, wstrzymało się – 2. 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił protokół z ostatniego posiedzenia 

łącznie z wnioskami komisji: 

1. Członkowie komisji wnioskowali o przeanalizowanie zatrudnienia personelu 

pomocniczego w przedszkolach w porównaniu do ilości dzieci w oddziale i przedstawienie 

informacji na kolejnym posiedzeniu komisji. 

2. Po wysłuchaniu opinii dyrektora Gimnazjum w sprawie planów budowy sali gimnastycznej 

postanowiono poprzeć wniosek o przystąpienie do budowy obiektu. Wnioskowano o 

przygotowanie na kolejne posiedzenie sesji stosownego projektu uchwały. 

3. Rozważyć możliwość podwyższenia kosztu sprzedaży kwartalnika „Fala” do 3 zł za 

egzemplarz. 

Radny R. Sobczyk odniósł się do propozycji Komisji w sprawie podwyższenia ceny 

kwartalnika ‘Fala” i przedstawił swoją negatywną opinię w tej sprawie. 

Radny A. Skrzipczyk na wstępie przypomniał zebranym, iż do zakończenia sesji Wójt Gminy 

obiecał dostarczyć  radnemu  kopię  pisma w sprawie monitorowania stacji pomp w Kotorzu 

Małym i nie otrzymał przedmiotowego pisma, co jak stwierdził, świadczy o lekceważeniu 

radnego. Następnie przedstawił wnioski: 

1. w spr. utrudnień związanych z przejazdem prywatną ulicą Skośną, bezprawnym  

ustawieniem znaków (zakaz ruchu, teren prywatny z wyjątkiem mieszkańców),  

2. w spr. utrudnień – bezprawnym ustawieniem barierki na prywatnym gruncie (drodze 

dojazdowej – gospodarczej do pół) uniemożliwiając przejazd ciągnikom osobom 

mającym  prawo przejazdu przez ten grunt – zapis w księgach wieczystych, 

3. w spr. usunięcia reklam wzdłuż ulicy Wodociągowej przez pana Klepczyka (WZ). 

Reklamy zostały  ustawione bez zgody  Urzędu Gminy, szpecąc miejscowość Zawada  

oraz utrudniają inwestycje sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskiej. 
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4. W związku z wyjaśnieniami kier. ref. budownictwa dot. rozliczenia procesu 

inwestycyjnego budowy kanalizacji Kotórz Mały – Zawada wnoszę o zmianę planu 

pracy Komisji Rewizyjnej i wprowadzanie pkt. „kontrola rozliczenia inwestycji 

kanalizacji wsi Kotórz Mały- Zawada”.  

5. Ponowiony wniosek  dot. budowy obwodnicy wsi Zawada. Proszę o konsultacje oraz 

wystosowanie odpowiedniego wniosku do ZDKiA. 

Radna R. Gabryś: 

1. Dotyczy budowy chodnika w miejscowości Bierdzany przy ul. Szkolnej  od szkoły w 

kierunku kościoła. Jest to droga bardzo ruchliwa, którą dzieci muszą dojść do szkoły i 

być dowiezione do przedszkola. W dniu 24.04.08 wystąpiło ustne zapytanie policji 

kiedy to w końcu coś zrobimy z zabezpieczeniem tego odcinka. Wnoszę o 

przyspieszenie prac  oraz  informację co odpowiedzieć policji.  

2. Podanie konkretnych terminów przystąpienia do asfaltowania dróg ujętych w planie 

na 2008 r. 

3. Oprócz monitoringu wnoszę o ponowne zabezpieczenie wysypiska śmieci w 

Bierdzanach bądź zatrudnienie osoby do pilnowania tam porządku. Proponuję 

służbom  odpowiedzialnym, sprawdzenie stanu faktycznego na dzień dzisiejszy. 

4. Za uzyskane pieniądze za wycinkę drzew w Bierdzanach  wnoszę o uporządkowanie  

terenu w szczególności wykarczowanie pni aby ten teren można było w jakiś sposób 

uporządkować i ponownie zalesić.  

Radna Monika Morcinek: 

1. Do Wójta Gminy Turawa o interwencję do Przedsiębiorstwa Komunikacji w Opolu w 

sprawie redukcji  kursów  w godzinach popołudniowych  autobusów z Opola do Ligoty 

Turawskiej, którym młodzież  wraca z zajęć. Położenie Ligoty Turawskiej  uniemożliwia 

korzystanie z autobusów  przejezdnych. Zostają nam tylko kursy docelowe lub objazdowe 

przez Ligotę Turawską.  

Radny Artur Gallus: 

1. W sprawie przeanalizowania możliwości zakupu lamp ulicznych z zasilaniem 

słonecznym, które  można  zainstalować bez dokumentacji oraz nie ponosić nakładów 

na energię  elektryczną – oferta w załączeniu.  

Ponadto radny Gallus poprosił o przedstawienie informacji na temat: J. Średniego i 

ogłaszanych przetargów na  oczyszczenie tego jeziora, terminu  wykonania  wniosku dot. 

poprawienia tablic informacyjnych z mylnie wykonaną  mapą Osowca i Węgier,  stanu  prac 

na jazie w Osowcu. Radny Gallus zaapelował również do władz Gminy aby  dostarczać w 
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przyszłości radnym  wszystkie  materiały  do poszczególnych spraw i nie utrudniać  pracy  

radnym. 

Odpowiedzi na pytania radnego Gallusa udzielił pan Konciała, pracownik ref. 

budownictwa. 

- Na 3 przetarg w spr. oczyszczenia jeziora wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków 

i ten przetarg też nie został rozstrzygnięty. Stosowną informację pracownik ds. przetargów 

przedstawi radnym w najbliższym czasie. 

- Poprawienie tablic informacyjnych zlecono panu Mazurowi z Kotorza Małego. 

Komisja Ładu i Porządku: 

1. Wezwać przedstawiciela N.F.Z w Opolu na najbliższą sesję by ustosunkował się do 

pracy lekarza rodzinnego w Turawie p. dr Różańskiej. 

Ad 13 i 14 

Radni po przeprowadzonej dyskusji postanowili oddzielnie przegłosować przyjęcie wniosku 

Komisji  Oświaty i Kultury w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia ceny 

kwartalnika „Fala” do kwoty 3 zł. a pozostałych wniosków głosować grupowo. 

Przegłosowano powyższy wniosek. Za przyjęciem 6, przeciw- 4, wstrzymało się 2. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła pozostałe, zarejestrowane wnioski (Za przyjęciem – 13, 

przeciw- 0, wstrzymało się 0). 

Ad 15. 

Pani skarbnik zaprosiła radnych na dożynki gminne, które odbędą się w br. w Zakrzowie 

Turawskim w dniach 13 - 14. wrzesień 2008 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów zamknął sesję Rady  Gminy. 

Protokół spisała: 

K. Ptaszyńska 

                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                         Rady Gminy 

                                                                                                   Franciszek Mykietów 


