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                                                     Protokół Nr VII/ 2007 

                                        Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.06.2007 r. 

 

miejsce: siedziba Urzędu Gminy w Turawie 

godz. 9
00

 – 16
25

 

 

W sesji uczestniczyli: 

1. radni wg listy obecności   - 15 osób 

2. Waldemar Kampa             - Wójt Gminy 

3. S. Kubicki                         - Z- ca Wójta Gminy  

4. S. Brzozowska                  - sekretarz 

5. M. Zubeil                          - skarbnik gminy 

6. R. Konciała                       - za  kierownika  referatu 

7. T. Golec                           -  kierownik  referatu    

8. J. Musielak                       -  dyr. GZEAS 

9. J. Stonoga                          - inspektor 

10. A.  Bożyczko                   -  radca prawny  

Zaproszone osoby: 

1. Sebastian  Klotka           - Przew. Młodzieżowej Rady Gminy 

2. Gerard Pluskwik             - Prezes PROWODU 

3. Franciszek Tucionka      - Prezes Zarządu FWM w Osowcu 

4. Hofman Krzysztof          - Prezes LOK Opole, 

5. Sierszyński Jacek            - ZW LOK     

6. Kazimierz Wężyk           - JK LOK Turawa     

7.  

Na sesję Rady Gminy przybył Prezes LOK w Opolu  w celu wręczenia na ręce   Wójta   

Gminy Pana Waldemara  Kampa  medalu dla Urzędu Gminy Turawa za długoletnią  

współprace na rzecz LOK.  

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Mykietów otworzył VII sesję Rady Gminy. Powitał  

zebranych radnych, Wójta Gminy, obecnych pracowników Urzędu Gminy i zaproszone 

osoby. 

Ad 2. 

- Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali obecnych jest 15 radnych i w związku 

 z tym sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 



 2 

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

z zawiadomieniem o sesji – w załączeniu. Zaproponował wprowadzenie do porządku projektu 

uchwały (propozycja Wójta Gminy na 7 dni przed sesją – zgodnie z art. 20 p-kt 5). W 

głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem poniżej przedstawionego porządku obrad, 

z wprowadzonymi zmianami głosowało 15 radnych. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawy regulaminowe: 

       - stwierdzenie quorum, 

       - przedstawienie porządku obrad,  

       - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Odpowiedź na złożone wnioski. 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

5. Informacja o działalności gospodarczej i finansowej FWM i PROWODU. 

6. Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy- informacja o działalności w nowej kadencji. 

7. Podjęcie uchwał.: 

-  w sprawie  zmiany budżetu gminy w 2007 r., 

-  w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych, 

-  w sprawie uchylenia uchwały nr IV/17/2007  z dnia 26.01.2007 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę 

Turawa. 

-  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadzie, 

- w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Turawie. 

- w sprawie wydzierżawienia działki nr 145/10 km 1 o pow. 20,9395 ha obręb Turawa 

w trybie przetargowym, a stanowiącej własność Gminy Turawa- uchwałę 

wprowadzono na 7 dni przed sesją. 

8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy- podjęcie uchwały. 

9. Stan dróg Gminnych i ich oznakowanie przed sezonem. 

10. Informacja o przebiegu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy. 

11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami. 

12. Informacja o zarządzeniach Wójta Gminy w spr. zmiany budżetu. 

13. Wolne wnioski. 

14. Odpowiedź na złożone wnioski. 

15. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

16. Zakończenie obrad. 
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- Radni przyjęli protokół z ostatniej sesji. W głosowaniu brało udział 15 radnych.Za 

przyjęciem – 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 1. 

Ad 3. 

Przewodniczący poinformował zebranych, że radni otrzymali odpowiedzi na wnioski w 

formie pisemnej – nie wnoszono uwag. 

Ad 4. 

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

Wnioskową w składzie: 

- radny A. Skrzipczyk 

- radny R. Feliks 

Ad 5. 

 W sesji uczestniczył Prezes Związku „Prowod” w Czarnowąsach pan Mariusz Pelc 

przedstawiając radnym sprawozdanie z działalności gospodarczej za 2006 rok.- informacja 

pisemna w załączeniu. Radni w formie pisemnej otrzymali również informację o produkcji i 

sprzedaży wody w 2006 r. Prezes wyjaśnił również kwestie zaopatrzenia ujęć wody w 

agregaty prądotwórcze ( Prowod  posiada takie urządzenia na stanie i w razie konieczności są  

uruchamiane).Radni uzyskali zapewnienie o prowadzonych przeglądach hydrantów – 

„Prowod” posiada protokoły z przeglądu. Prezes odniósł się również do wniosków radnych 

dot. uzupełnienia dokumentacji wodociągu w Zawadzie. Z wypowiedzi Prezesa wynikało, iż 

wodociąg przejęty został bez pełnej dokumentacji i brak jest dokumentów, które 

świadczyłyby o prowadzonych próbach ciśnieniowych. Natomiast straty na wodociągu w 

Zawadzie, zdaniem Prezesa, wynikają z różnicy ceny wody kupowanej od WIK i 

sprzedawanej odbiorcom. Podjął również temat strat na oczyszczalni wynikających z 

usuwania osadów i wstępnie przedstawił projekt wyłączenia na oczyszczalni nocnej zmiany, 

co wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników. Wyjaśnił sprawę poboru wody na 

cele p. pożarowe. Jak stwierdził uregulowania w tym zakresie określa umowa - na cele p. 

pożar można zużyć do 5%. Na spotkaniu udziałowców przyjęto 2% na cele p. pożarowe. 

W podjętej dyskusji radni podejmowali następujące sprawy: 

-  stanu wody w ujęciu na Marszałkach (dot. azotanów), 

- radny Sobczyk odniósł się do posiedzenia Komisji Rewizyjnej, gdzie planowano omówienie 

tematy PROWODU ale z uwagi na spóźnienie się na posiedzenie pracownika UG i brak 

przygotowania przeniesiono temat na inne posiedzenie, 

- kontroli wywozu nieczystości na Marszałkach z uwagi na ujęcie wody pitnej, 
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- połączenia wodociągu Zawada z ujęciami w Turawie (wnioski w tej sprawie złożone są w 

UG od kilku lat). Radni z miejscowości Zawada przedstawili swoje uwagi, ich zdaniem 

połączenie wodociągów nie wyeliminuje strat, które powstają na sieci. 

- przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej odniósł się do sprawy nie przekazania 

na komisję wszystkich umów z PROWODEM a w tym tej, gdzie określa się zużycie wody na 

cele p. pożarowe. Brak tej umowy, zdaniem przew. Komisji, wywołało niepotrzebną dyskusję 

radnych.  Przedstawił wnioski komisji dot. działalności „Powodu” , 

- Z-ca Wójta pan S. Kubicki przedstawił informację z pracy Rady Nadzorczej. 

 Następnie radni wysłuchali ustnej informacji o działalności FWM w Osowcu. Z 

przedstawionej przez Prezesa Zarządu informacji wynikało, iż fabryka pracuje już 3 rok bez 

straty. Jak stwierdził, największe kłopoty ma fabryka z ochroną środowiska (wyciszenie 

młotowni). Prezes zwrócił się do władz gminy o przejęcie budynku wyłączonego z produkcji 

tj. hali widłowni.  

Przew. Komisji Ładu i Porządku w swoim wystąpieniu nawiązał do skargi, jaką w ubiegłej 

kadencji wpłynęła do Rady Gminy od mieszkańców Osowca i Węgier na zakłócenie ciszy 

przez pracujące młoty. Skarga została skierowana wg kompetencji do FWM i radni do chwili 

obecnej nie zostali powiadomieni o sposobie jej załatwienia. Przew. zapowiedział w 

powyższej sprawie zwołanie kolejnego posiedzenia komisji i zapoznanie się z realizacją 

wniosku na miejscu w fabryce. 

Informacje o pracy Rady Nadzorczej przedstawił Z- ca Wójta pan S. Kubicki. 

W dyskusji radni podejmowali sprawy: 

- wyciszenia pracy młotów ( radny Dziuba), 

- wynagrodzenia pracowników fabryki- dyr. przedstawił ogólna informacje, stwierdzając, iż 

ogólnie zarobki wzrosły, a fachowcy np. kowale zarabiają powyżej średniej krajowej, 

 

Ad 6. 

Na sesję zaproszony został przew. Młodzieżowej Rady Gminy pan Sebastian Klotka, 

który złożył sprawozdanie z pracy rady w nowej kadencji. Z przedstawionej informacji 

wynikało, że w skład rady wchodzą przedstawiciele prawie wszystkich miejscowości, a 

Młodzieżowa Rada Gminy liczy obecnie 19 osób. W Radzie działa 8 komisji, tj: 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Sportowa, 

- Komisja Muzyczna, 

- Komisja Turystyczna, 
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- Komisja Teatralna, 

- Komisja Warsztatowa, 

- Komisja Informatyczna, 

- Komisja Skrutacyjna. 

Młodzieżowa Rada Gminy przedstawiła, jakimi zadaniami zajmowano się w obecnej 

kadencji. Poinformowano również członków Komisji Oświatowej o pozyskanych środkach w 

kwocie 8000 zł. na modernizację boiska szkolno – przedszkolnego w Kotorzu  Małym. 

Członkowie Komisji Oświatowej pozytywnie ocenili działalność Młodzieżowej Rady Gminy 

wskazując na duże zaangażowanie w życie społeczno-gospodarcze gminy Turawa, na duży 

wkład w organizację życia kulturalnego, czego przykładem może być między innymi 

współudział w organizacji imprezy w Domu Dziecka w Turawie czy organizacja turnieju  

tenisa stołowego.  

Przew. Rady Gminy podziękował w imieniu rady za dotychczasową pracę.  

Ad 7.  

Rada Gminy podjęła uchwały: 

1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr VII/44/2007 w sprawie zmiany 

budżetu gminy w 2007 r. Pani Skarbnik przedstawiła naniesione zmiany w projekcie 

uchwały tj. wprowadzono zadanie – rewitalizacja J. Średniego na kwotę 300.000. wg 

relacji pani skarbnik środki te pozyska UG z zewnątrz ( Urząd Marszałkowski, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska), ale w chwili obecnej muszą być 

zabezpieczone w budżecie, aby rozpocząć procedurę przetargową. Pozytywną opinię 

przedstawiły wszystkie 4 stałe komisje Rady Gminy.  W związku z tym przew. poddał 

uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem -15. 

2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr VII/45/2007 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych. Radni nie wnosili uwag. Opinie 

kolejno przedstawili przewodniczący stałych komisji Rady Gminy. 

- Komisja Rewizyjna – pozytywna, 

- Komisja Oświatowa – pozytywna, 

- Komisja Budżetowo – Gospodarcza – pozytywna, 

- Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i ds. Ładu i Porządku – pozytywna. W związku 

z tym Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu 

brało udział 15 radnych.Za przyjęciem – 15. 

3. Uchwałę Nr VII/46/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/17/2007 z dnia 

26.01.2007 w spr. ustalenia opłaty za świadczenie publicznych przedszkoli 
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prowadzonych przez gminę Turawa. Radny Gallus zwrócił uwagę, iż radnych nie 

poinformowano o zaskarżeniu przez Wojewodę powyższej uchwały do NSA, a można 

było przedstawić pismo Wojewody na sesji w dniu 27.04.br – nie ustalono gdzie 

skierowane zostało powyższe pismo. Nie uzyskano też odpowiedzi, dlaczego pismo 

tak późno zostało skierowane do Rady. Do sprawy odniosła się pani A. Bożyczko – 

radca prawny stwierdzając, iż organ miał 1 miesiąc na podjęcie decyzji czy uchylić 

uchwałę we własnym zakresie czy występować do NSA. Stwierdziła jednocześnie, że 

po przeanalizowaniu sprawy postanowiono przedstawić radnym propozycję uchylenia 

uchwały. Przew. poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem-15. 

4. Uchwałę Nr VII/47/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadzie. 

Komisje Rady Gminy nie wnosiły uwag do projektu uchwały. Uchwalę poddano pod 

głosowanie. W głosowaniu Brało udział 15 radnych. Za- 13, przeciw – 0, wstrzymało 

się -2. 

5. Uchwałę Nr VII/48/2007 w sprawie powołania zastępcy Kierownika USC w Turawie. 

Uwagi wniósł radny Buczek pytając czy konieczne jest powoływanie już drugiego 

zastępcy kierownika USC. Natomiast radny Sobczyk zwrócił się z pytaniem czy nie 

należy w pierwszej kolejności odwołać drugiego zastępcę. Wyjaśnienia przedstawił 

radca prawny stwierdzając, iż drugi zastępca odszedł na emeryturę i automatycznie 

stracił funkcje zastępcy kierownika USC. Uchwałę poddano pod głosowanie. W 

głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem 14, przeciw- 0, wstrzymało się -1. 

6. Uchwała Nr VII/49/2007 w sprawie wydzierżawienia działki nr 145/10 km 1 o 

pow.20.9395 ha obręb Turawa w trybie przetargowym, a stanowiącej własność gminy 

Turawa. Podjęli dyskusję na temat mapki, która określałaby teren przeznaczony do 

dzierżawy. Do przedstawianej przez ref. geodezji mapki rani wnosili uwagi i w 

związku z tym ostatecznie postanowiono przyjąć uchwalę bez załącznika ( zgodnie z 

projektem uchwały, przedstawionym radnym na komisjach) .Za przyjęciem głosowało 

15 radnych. 

Ad 8. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił skargę złożoną przez pracownika Urzędu Gminy na 

działalność Wójta. Przypomniał radnym, iż sprawa szczegółowo przedstawiana była na sesji 

w dniu 27.04.br.(wszystkie dokumenty dot. sprawy), gdzie radni podjęli decyzję o 

wystąpienie do niezależnego radcy prawnego. Z powyższą opinią radni zapoznali się na 

posiedzeniach komisji.  Przew. Komisji przedstawili opinie: 
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- Komisja Rewizyjna – Członkowie Komisji odpowiadając na zarzut skarżącego: czy Wójt 

Gminy zmuszał podległego pracownika do przestępstwa - odpowiedzieli, iż nie zmuszał. 

- Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

- Komisja Ładu i Porządku – członkowie stwierdzili, iż Wójt nie zmuszał pracownika do 

popełnienia przestępstwa. 

- Komisja Budżetowo – Gospodarcza nie zajęła stanowiska. Radny Gallus zwrócił się z 

pytaniem czy drugi radca prawny UG pani Bożyczko wydała opinię do skargi - radny uzyskał 

odpowiedz, iż nie było drugiej opinii radcy z UG. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały (skarga niezasadna) łącznie z 

uzasadnieniem. 

Uwagi do uzasadnienia wniósł radny Sobczyk-zdaniem radnego należy jednym zdaniem 

odpowiedzieć na pytanie czy Wójt zmuszał pracownika do popełnienia przestępstwa. 

Radny Gallus zwrócił się z pytaniem czy Rada Gminy opracowała pytania do niezależnego 

radcy. 

Radny Kała złożył wniosek o poddanie uchwały łącznie z przedstawionym uzasadnieniem 

pod głosowanie. 

Przew. Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr VII/50/2007 w sprawie załatwienia skargi z dnia 

10.04.07, a otrzymanej w dniu 11.04.2007 na działalność Wójta Gminy Turawa.W 

głosowaniu brało udział 15 radnych. Za uznanie skargi za nieuzasadnioną głosowało – 15 

radnych. 

Ad 9. 

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku przedstawił protokół z posiedzenia komisji, gdzie 

komisja dokonała lustracji dróg gminnych i wysunęła w tym zakresie wnioski. 

Następnie informacje o stanie dróg gminnych przedstawił P. Lis - informacja pisemna w 

załączeniu. 

Do przedstawionych informacji radni nie wnosili uwag. 

Ad 10. 

Pan T. Golec zapoznał radnych z tokiem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy – 

informacja pisemna w załączeniu. Strategia ma zostać opracowana do 2. 08.br i do tego 

terminu radni, jak i komisje Rady Gminy mogą składać wnioski i uwagi. 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, jakie wpłynęły do RG między 

posiedzeniami sesji: 
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1. Państwa J i D Pielużek i S Plotnik w sprawie umożliwienia nauki w SP w Zwadzie. Przew. 

poinformował radnych, że wnioski skierowane zostały do rozpatrzenie wg kompetencji przez 

Wójta Gminy. Radca prawny UG pani H. Buchert- Gwiazda wydała w tej sprawie opinie. 

Przew. RG przedstawił również odpowiedzi na powyższe pisma . 

Do pisma państwa Pielużek, w części dotyczącej oceny SP w Osowcu, odniósł się radny 

Sobczyk. Z wypowiedzi radnego wynikało, iż tak przedstawiona ocena szkoły obraża ludzi 

tam pracujących, a sam jako absolwent tej szkoły może zagwarantować, iż szkoła nie wpływa  

na poglądy społeczne uczniów. Radny podziękował jednoczenie dyr .GZEAS za 

profesjonalną odpowiedź na pismo. 

W dyskusji zabrał głos radny Gallus, również absolwent SP w Osowcu. W swojej 

wypowiedzi pozytywnie ocenił pracę nauczycieli tej placówki. 

Wójt Gminy - zaznaczył, iż w rozmowie wyjaśnił rodzicom, iż sprawa przyjęcia danego 

ucznia do szkoły jest w gestii dyrektora szkoły, a sprawa tworzenia obwodów należy do Rady 

Gminy. 

Uzupełniające informacje w zakresie ilości dzieci i ilości podziałów przedstawił dyr. GZEAS-  

do Szkoły Podstawowej w Zawadzie do I klasy zapisanych jest 28 uczni. Statut szkoły określa 

ilość uczni w klasie (26). Zdaniem J. Musielaka dyr. w Zawadzie ma podstawy do utworzenia 

dwóch oddziałów  I. 

2. Wezwanie REMONDIS Opole Sp.z o. o w Opolu do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego (uchylenia uchwał Nr VI/33/07 i Nr VI/34/07. Przew. RG przedstawił opinię 

prawną – w załączeniu i odpowiedź Wójta na powyższe wezwanie. Z zaprezentowanych 

opinii i wypowiedzi radnych wynikało, iż nie ma podstaw do uchylenia powyższych uchwał, 

ponieważ nie naruszają one interesu prawnego. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie przyjęcie wyjaśnień radcy prawnego, jako wiążące do sprawy.  Głosowało – 14 

radnych. Za -13, przeciw- 1, wstrzymało się – 0. 

3. Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr 

VI/34/2007 

4. Wojewody Opolskiego w sprawie przesłania informacji dot. uchwały Nr VI/34/07. 

5. Stowarzyszenie budowy sieci zewnętrznej Osiedla Zawada w sprawie budowy drogi- 

pismo skierowano do rozpatrzenia przez Wójta Gminy. Głosowało 14 radnych ( za- 13, p- 1). 

6. Państwo Ziembowscy, Rutkowscy i Goreccy w sprawie konieczności rozbiórki domków 

letniskowych. Przew. przedstawił również odpowiedż Wójta Gminy na powyższe pismo (w 

załączeniu). 

7. Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie wyboru ławników. 
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Ad. 12 

Informację o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu przedstawiła pani M. Zubeil- 

skarbnik gminy – w załączeniu.  

Ad. 13   

WOLNE WNIOSKI 

radny A. Skrzipczyk - ująć do wieloletniego planu inwestycyjnego asfaltowanie dróg: 

Szkolna, Piaskowa, Dolna, Średnia, II cz. ul. Brzegowej, część ulicy Kolanowskiej, część ul. 

Skośnej, Rzeczna, Leśna, Jesionowa. 

radny W. Kała – zmienić kolejność w wieloletnim planie i ująć na 2008 rok ul. Stawową, 

ponieważ nie będzie ona kanalizowana. 

radny L. Warzecha: 

- wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego przy ul. Leśnej w ZT, 

- wystosować pismo do firmy „REMONDIS” o uaktualnienie umów z mieszkaniami ZT i 

prawidłowego naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych zgodnie z uchwałą RG. 

radny A. Gallus: 

- dokonać wycinki suchych gałęzi i drzew wzdłuż drogi powiatowej na wysokości posterunku 

energetycznego w Osowcu, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, 

- dokonać wycinki drzew liściastych wokół linii brzegowej J. Srebrnego w celu 

zminimalizowania zanieczyszczenia. 

- uzupełnić i przedstawić wszystkie umowy z „PROWODEM”. 

Komisja Budżetowo- Gospodarcza: 

Dotyczy działalności PROWODU:  
 

1. Przedstawić protokół przeglądu hydrantów na terenie gminy Turawa. 

2. Uzupełnić dokumentację wodociągu w Zawadzie. 

Dotyczy przygotowania do sezonu turystycznego: 

1. Zabezpieczyć obiekty i urządzenia zagrażające życiu i zdrowiu znajdujące się na 

terenach komunalnych w obrębie jezior (sanitariaty, place zabaw, ławki). 

2. Przedstawić w jaki sposób odebrany został teren nad J. Srebrnym od byłego 

dzierżawcy i przekazany w dalszą  dzierżawę– czy wyczerpano wszelkie aspekty 

prawne, które zabezpieczają interes Gminy. 

3. Wnioskuje się o realne rozmieszczenie koszy na śmieci na terenach turystycznych. 

4. Usunąć zagrożenia powodowane przez suche drzewa nad alejkami spacerowymi, 

domkami i parkingami na terenach gminnych przy jeziorach. 
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5. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o wycinkę zarośli wzdłuż pasa 

drogowego (okolice Błaszaka nad J. Średnim), co umożliwiałoby zwiększenie 

liczby miejsc parkingowych oraz udogodnienie w ruchu. 

6. Przeprowadzić kontrolę w sprawie samowoli budowlanej nad jeziorami. 

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska: 

1. Przyśpieszyć remont dróg nad jeziorami by tego lata J. Turawskie pozyskały jak 

największą ilość ludzi odpoczywających nad jeziorami. 

2. W budżecie na rok 2008 zwiększyć fundusze dla poszczególnych sołectw na remonty 

bieżące dróg wiejskich. 

3. Realizować założenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami gdyż zdaniem komisji, 

plan ten obejmuje wszystkie dziedziny w tym zakresie. 

4. Dopilnować, aby bez zwłoki i tłumaczenia Elektrownia Turawa w najszybszym 

terminie wybudowała szambo wokół budynku, w którym mieszkają pracownicy 

Elektrowni. Jeżeli tego nie zrobią skierować sprawę do organów ścigania.  

Komisja Rewizja: 

1. W związku z przekazaną komisji informacją, iż Urząd Gminy planuje w okresie  

jesiennym przystąpić do zmiany Studium i  opracowania planów zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zawada i Kotórz Mały wnosi się o przedstawienie  

informacji dot. rezerwacji terenu pod obwodnicę wg nowych przepisów. Zespół  

Kontrolny, zgodnie z przyjętym planem pracy komisji, przystąpi do kontroli w  

miesiącu  wrześniu  br. 

2. Komisja przeanalizowała ponownie Protokół uzgodnień wyników rokowań zawarcia 

umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości sporządzony dnia 27.03.1997 roku  

pomiędzy FWM Spółka z o.o. w Osowcu, a Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach 

Opolskich i postanowiono  zwrócić się  do Urzędu Gminy o  wystąpienie do  FWM o 

przekazanie Protokołu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez FWM.  

            Postanowiono, iż komisja powróci do tematu po otrzymaniu dokumentu. 

3. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z  

kontroli umów dzierżawnych łącznie z opracowanymi wnioskami. Protokół 

przekazano w dniu 30.03.07 kierownikowi ref. budownictwa. 

     radny R. Sobczyk – w przyszłości uzgadniać pytania do radcy prawnego. 

     Radny Śliwiński – posiedzenie Komisji ładu i Porządku odbędzie się w dniu 15.06.2007 r.  

 

Ad 14. 



 11 

Radni otrzymają odpowiedź na wnioski w formie pisemnej. 

Ad 15. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. W glosowaniu brało udział 15 ( 

za- 14, przeciw- 1). 

Ad 16. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję Rady Gminy. 

 

Protokołowała  

K. Ptaszyńska 

                                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy 

                                                                                                      Franciszek Mykietów 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


