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                                                                                                   Turawa 18.12.2007 r.  

                                                       

                                                          Protokół Nr  XI / 2007 

                                        Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  18.12.2007 r. 

 

miejsce: siedziba Urzędu Gminy w Turawie 

godz. 9
00

 – 14 

 

W sesji uczestniczyli: 

radni wg listy obecności   -  15 osób / (jedno spóźnienie). 

Waldemar Kampa             - Wójt Gminy 

S. Kubicki                         - z-ca Wójta Gminy  

M. Zubeil                          - skarbnik gminy 

S. Brzozowska                  - sekretarz gminy 

T. Golec                            - kierownik ref. 

B. Świtalska                      - pełnomocnik Wójta d/s alkoholowych  

R. Kuchta                          - kier. budownictwa 

J. Musielak                       - dyr. GZEAS 

A. Bożyczko- radca prawny UG 

Na sesję przybył mieszkaniec Zawady pan Stanisław  Bulski. 

Ad 1. 

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

zebranych radnych, Wójta Gminy i obecnych pracowników Urzędu Gminy. 

Ad 2. 

- Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali obecnych jest 14  radnych i w związku z 

tym sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał (jedno spóźnienie)  

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

łącznie z zawiadomieniem o sesji – w załączeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad, a 

mianowicie: 

- wprowadzenie uchwały (na 7 dni przed sesją) w sprawie opłaty adiacenckiej, 

- w punkcie 10 - przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok. 

- dodanie do punktu 11: przedstawienie pism jakie wpłynęły do Rady Gminy między sesjami. 

Za przyjęciem poniższego porządku, z proponowanymi zmianami, głosowało 14 obecnych na 

sali radnych. 
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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. Podjęcie uchwał. 

- w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Turawa na lata 2008 – 

2014”,  

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r. 

- w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna 

dla nauczycieli, placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Turawa, oraz 

ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego, 

- w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej działającej w gimnazjum lub 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa oraz ustalenia 

wysokości opłat za wydawanie posiłków. 

- w sprawie opłaty adiacenckiej 

6. Przyjęcie budżetu na 2008 rok - uchwała 

7. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyka i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok – uchwały. 

8. Informacja Wójta Gminy o pracy w II półroczu 2007 roku. 

9. Informacja o obrocie gruntami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy  Nr XXXIV/ 

267/2006 r. 

10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok. 

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

12. Wolne wnioski. 

13. Odpowiedź na złożone wnioski. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Radni przyjęli protokół z ostatniej sesji. Uwagi do protokołu wniósł radny A. Prochota           

(usterki literowe, zmienić podane przez V-ce Wójta ilości strat wody i w wypowiedzi  
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radnego Sobczyka zmienić słowo - pojął na  podjął).  W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Za przyjęciem -13, przeciw- 0, wstrzymało się 1.  

 

Ad 3. 

Radni otrzymali odpowiedzi na wnioski w formie pisemnej. Uwagi wniósł radny Prochota, 

który zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na wniosek dot. przeprowadzenia ankiety na temat 

szczepień przeciw Sepsie i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie na 2008 rok.  

Odpowiedzi udzielił dyr. GZEAS podając liczbę dzieci na podstawie danych statystycznych 

(nie przeprowadzono ankiety) W związku z powyższym radny wnioskował o odstąpienie od 

realizacji powyższego wniosku i po przeprowadzeniu ankiety powrócić do tematu. Wniosek 

poddano pod głosowanie. Za – 14. 

 

Ad 4. 

Radni w głosowaniu jawnym jednomyślnie powołali Komisję Wnioskową w składzie: 

- radny J.  Klotka 

- radny A. Skrzipczyk  

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu obecnemu na sesji panu S. Bulskiemu, 

mieszkańcowi wsi Zawada. W swoim wystąpieniu pan Bulski poruszył kilka spraw, a 

mianowicie: 

- budowa stadionu LZS w Kotorzu Małym (dodać do zadania zadaszenie stadionu i połączyć 

to zadanie z modernizacją bieżni) 

- budowa obwodnicy, 

- budowa drogi w stronę lasu do szpitala,  

- podjąć temat budowy nowego boiska LZS Zawada- na terenach Nadleśnictwa Opole. 

- swojego wniosku w sprawie zakupu terenu za barem (przedstawił własną koncepcję 

rozbudowy OSP w Zawadzie), 

- podjęcie starania przez władze UG do zachęcania inwestorów, aby inwestowali na terenie 

gminy, 

- sprawy remontowe w klubie. 

W dyskusji radni jednoznacznie przedstawili stanowisko, iż na budowę stadionu w Kotorzu 

Małym Rada Gminy nie przydzieli dodatkowych środków i wszystkie prace należy zamknąć 

w kwocie zabezpieczonej w budżecie na 2008 rok (dotacja + środki budżetowe). 

 

Ad 5. 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
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1. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami. Radny Gallus zwrócił 

uwagę, iż w projekcie uchwały nie uwzględniono wniosku dot. zastosowania 

obowiązującej obecnie nazwy miejscowości Osowiec Śląski. Wyjaśnienia do 

sprawy przedstawiła pani S. Brzozowska, sekretarz gminy informując radnych o 

przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami Osowca w spr. zmiany nazwy 

miejscowości (mieszkańcy opowiedzieli się za nazwą - Osowiec). W powyższej 

sprawie w miesiącu styczniu przedstawiona zostanie radnym stosowna uchwała. 

Natomiast radny Prochota zadał pytanie, jakie środki zabezpieczono w budżecie 

gminy na realizację programu ochrony zabytków (około 50 tyś- informacja Wójta 

Gminy). Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr 

XI/75/2007 w sprawie przyjęcia „programu opieki nad zabytkami Gminy 

Turawa na lata 2008 – 2014”. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za 

przyjęciem – 9, przeciw- 1, wstrzymało się – 5.  

2. W sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r. Projekt uchwały omówiła pani M. 

Zubeil, skarbnik gminy. Przekazała radnym projekt uchwały z naniesionymi 

zmianami. Radni nie wnosili uwag i przew. RG przedstawił uchwałę Nr XI/ 

72/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r. W głosowaniu brało 

udział 14 radnych. Za przyjęciem – 11, przeciw- 0, wstrzymało się – 3. 

3. W sprawie określenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag i w związku z tym przew. RG poddał 

pod głosowanie uchwałę Nr XI/ 73/ 2007 w sprawie określenia środków 

finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Turawa, oraz ustalenia Regulaminu 

funduszu zdrowotnego. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za – 13, 

przeciw- 0, wstrzymało się – 1. 

4. W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej. Do projektu uchwały radni nie 

wnosili uwag. Przew. RG poddał pod glosowanie uchwałę Nr XI/74/2007 w 

sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, działającej w gimnazjum lub 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa oraz ustalenia 

wysokości opłat za wydawane posiłki. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za przyjęciem – 15. 

5. W sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. W rozpoczętej dyskusji radni 

zadawali dodatkowe pytania i wnosili uwagi do projektu uchwały: 
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- radny Dziuba w sprawie sposobu pobierania opłaty (R. Kuchta, kier. 

Budownictwa wyjaśnił, iż rzeczoznawca wyceni poszczególne grunty i na tej 

podstawie naliczona zostanie opłata). 

- radny Prochota - opierając swoją wypowiedź na dwóch propozycjach podanych 

w projekcie 30 % i 50% zwrócił się do Wójta Gminy o podanie, czym kierowano 

się podając powyższe wysokości opłat. Wójt Gminy odpowiedział radnemu, iż  

kierował się dobrem mieszkańców. Poinformował również zebranych, że projekt 

uchwały wprowadzono pod obrady po zaleceniach RIO. Natomiast kier. 

budownictwa stwierdził, iż 50% to górna stawka, jaka wynika z ustawy, dodając 

jednocześnie, że o przyjętej wysokości opłaty adiacenckiej decyduje Rada Gminy. 

Radny Gallus odniósł się do sporządzonej przez UG wyceny nieruchomości 

radnego (wniosek w tej sprawie złożono w poprzedniej kadencji). Radny ponadto 

poinformował zebranych, iż dokonał rozeznania wysokości opłaty w innych 

gminach i na terenie kraju (średnio 35-40 %, a w aglomeracjach miejskich również 

10 %). Radny Sobczyk zwrócił się do obecnej na sali pani A. Bożyczko, radcy 

prawnego, o wykładnię prawną. Z opinii radcy wynikało, iż ustawa nakłada 

obowiązek na Radę Gminy, ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i wskazania 

RIO w tym zakresie, zdaniem radcy prawnego, są zasadne. Natomiast realizacja 

uchwały leży w gestii Wójta Gminy, który w uzasadnionych przypadkach może 

odstąpić od jej zastosowania. Radny Skrzipczyk w swojej wypowiedzi poruszył 

sprawę partycypacji mieszkańców w budowie kanalizacji po ustaleniu opłaty 

adiacenckiej. Kierownik budownictwa nie określił jednoznacznie jak wyglądała 

będzie partycypacja, stwierdził jedynie, iż UG opracuje nowe zasady udziału 

mieszkańców w budowie kanalizacji, biorąc pod uwagę powyższą uchwałę. W 

dyskusji zabrała również głos pani M. Zubeil, skarbnik gminy odpowiadając na 

pytanie radnego Prochoty, jakie UG podejmie działania w celu ściągnięcia nie- 

uzyskanej kwoty w wysokości ok. 500 tyś z partycypacji w budowie kanalizacji. 

Pani skarbnik stwierdziła, że w sytuacji gdzie nie podpisano umowy 

partycypacyjnej zastosowana zostanie opłata adiacencka. Innych uwag radni nie 

wnosili. Przew. RG poddał pod glosowanie uchwałę Nr XI/76/2007 w sprawie 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem – 10, przeciw- 1, wstrzymało się 4.  

 

Ad 6. 
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Radni otrzymali projekt budżetu gminy w formie pisemnej. Komisje Rady Gminy 

odbyły posiedzenia w sprawie opiniowania projektu budżetu. Ponadto w dniu 

13.12.2007 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy, gdzie 

opracowano wnioski do projektu budżetu. Pani M. Zubeil, skarbnik gminy 

poinformowała radnych o zmianie do projektu budżetu, gdzie wprowadzono 

wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji, które brzmiały jak niżej: 

                                                             

1. Wprowadzić do budżetu wydatki inwestycyjne na modernizację boiska sportowego w 

Kotorzu Małym nie zrealizowane w 2007 r. – dochody (dotacja) – 129.000, wydatki – 

129.000. Zwiększyć również wydatki o środki własne niewykorzystane w 2007 r.  

2. Wprowadzić zakup inwestycyjny – zakup agregatu prądotwórczego – finansowanie z 

przychodów. 

3. Zmniejszyć rezerwę o 14.000 zł i przeznaczyć 7.000 zł. na OSP i 7.000 zł. dla LZS dla 

trampkarzy i juniorów. 

4. Wykreślić zadanie – budowa studni SUW Marszałki, a środki przesunąć na połączenie 

wodociągu Rzędów – Turawa. 

5. Wprowadzić do budżetu udziały, które mają być wprowadzone do Spółki WiK 

Turawa w wysokości 25.000 zł. 

6. Wydatki 75.000 zł. na dokumentacje chodników w sołectwach: Bierdzany, Ligota 

Turawska i Rzędów przesunąć do zadań bieżących - do czasu sporządzenia 

dokumentacji kanalizacji.  

7. Pozostawić zapis w załączniku inwestycyjnym: „asfaltowanie ul. Szkolnej i Sosnowej 

w Kotorzu Małym” 

8. Wprowadzić dotację Starostwa na zadania powierzone w wysokości 2507 zł. 

9. Do WPI wprowadzić: 

a/ asfaltowanie drogi łączącej ul. Leśną i Opolską w Kadłubie Turawskim na 2009 r. 

(dofinansowanie FOGR). 

b/ asfaltowanie dróg w Zawadzie zgodnie z wnioskiem radnego A. Skrzipczyka na rok 

2012. 

c/asfaltowanie ul. Dobrodzieńskiej, łączącej Ligotę Turawską z Zakrzowem 

Turawskim na rok 2012.  

W związku z powyższym przedstawiła zmiany w poszczególnych załącznikach do projektu 

budżetu. 
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W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę RIO Nr 471/2007 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2008 r 

- w załączeniu i uchwałę Nr 472/2007 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Turawa na 2008 r - w załączeniu. 

Przedstawił również informację, że radni zgodnie z wnioskiem z wspólnego posiedzenia 

komisji otrzymali informację w formie pisemnej na temat czystości wody z ujęcia na 

Marszałkach (woda zdatna do picia).  

 

Radny Sobczyk przedstawił wniosek grupy 8 radnych w sprawie wprowadzenia zmian do 

projektu budżetu – w załączeniu. Przew. Rady Gminy poddał pod głosowanie poszczególne 

propozycje zawarte w wniosku: 

- Przesunięcie zadania - asfaltowanie ul. Sosnowej w Kotorzu Małym na pierwszy wolny 

termin w wieloletnim planie inwestycyjnym. (za – 8, przeciw-1, wstrzymało się -6) 

- Przystąpienie w pierwszym kwartale 2008 roku do połączenia wodociągu w Marszałkach z 

ujęciem wody pitnej o najlepszej, jakości (Za – 15) 

- W wieloletnim planie inwestycyjnym: przesunięcie zadania - droga w Kadłubie Turawskim 

wpisana na 2009 rok do realizacji z funduszy FOGR, na pierwszy wolny termin zgodnie z 

wieloletnim programem inwestycyjnym. Glosowało 14. (Za - 8, przeciw – 1, wstrzymało się -

5). 

Ponadto pani skarbnik zaproponowała zwiększenie kwoty na diety dla radnych o 10 tyś. W 

stosunku do projektu. Przew. RG poddał wniosek pod głosowanie. (Za – 11, przeciw- 0, 

wstrzymało się - 4). 

Radny Śliwiński w swoim wystąpieniu nawiązał do podjętej na sesji w dniu 30.11.br uchwały 

określającej wysokość czynszu, który obowiązywał będzie w ośrodkach zdrowia. Radny 

opowiedział się za zmniejszeniem stawek dla tej jednostki. Propozycję radnego poparli radni i 

postanowiono, iż w tej sprawie złożony zostanie przez radnego Śliwińskiego wniosek do 

Komisji Wnioskowej. Ponadto radny Gallus zwrócił się o wyjaśnienie, na jaki cel 

przekazywana jest dotacja dla Caritasu w kwocie 120 tyś, do kiedy Caritas ma podpisaną 

umowę z Funduszem Ochrony Zdrowia. Wg opinii skarbnik UG przekazuje dotacje na całą 

działalność Stacji. Pani skarbnik poinformowała radnych, iż do końca grudnia podejmie 

działania i sprawdzi powyższe dofinansowanie działalności Caritas. 

Innych uwag do projektu budżetu radni nie wnosili. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr XI/ 77/2007 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2008 rok pod głosowanie. Za – 12, przeciw- 1, wstrzymał się -1. 
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Radny Sobczyk złożył wniosek o reasumpcję głosowania z uwagi na błędy w liczeniu 

głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy wyznaczył do liczenia głosów z- cę przew. RG  radnego Sz. 

Śliwińskiego. Przeprowadzono ponowne glosowanie. 

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

Ad 7. 

1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr XI/ 79/2007 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani - radni nie wnosili 

uwag. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem - 13, przeciw - 0, 

wstrzymało się 2. 

2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr XI/ 78/2007 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych na 2008 rok. - radni nie wnosili uwag. Głosowało - 14. Za 

przyjęciem – 14. 

Ad 8. 

Wójt Gminy przedstawił informację o pracy w II półroczu 2007 roku – w załączeniu.  

W podjętej dyskusji głos zabrali: 

- Radny Buczek wnioskując, aby Wójt, składając przedmiotową informację nie informował 

radnych jedynie o odbytych spotkaniach, ale o sprawach, które podejmowano na spotkaniu i o 

ustaleniach w danym temacie. 

- Radny Gallus zwrócił się o przedstawienie dodatkowych informacji w sprawie: 

- ustaleń dot. Funkcjonowania „Farmutilu” z siedzibą w Węgrach, 

- spotkania z Prowodem, 

- jakich spraw dotyczyło spotkanie z Marszałkiem Woj. Opolskiego, 

- szkód łowieckich, 

- lądowiska w Rzędowie, 

- rozstrzygnięcia sądowego w sprawie zaskarżonej przez Remondis uchwały RG, 

Radny Prochota – zwrócił się o przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie 

funkcjonowania Firmy „Farmutil” - zdaniem Wójta Gminy firma ma funkcjonować zgodnie z 

wymogami Unii i płacić należne podatki do UG. Ponadto wyjaśnił radnym, iż nie planuje 

przeprowadzenia dodatkowych spotkań z mieszkańcami Węgier w sprawie funkcjonowania 

zakładu, dodając jednocześnie, że na protest mieszkańców, UG udzielił odpowiedzi w formie 

pisemnej i przesłano pisma do wszystkich osób podpisanych pod petycją. Innych uwag radni 

nie wnosili. 
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Ad 9. 

Informacje o obrocie gruntami, zgodnie z uchwałą Nr RG Nr XXXIV/267/2006 radni 

otrzymali w formie pisemnej. Radny Buczek uzyskał odpowiedź na uwagi dotyczące 

wynajmu mieszkania w Kotorzu Małym (po ZGKiM). Innych uwag nie wnoszono. 

 

Ad 10. 

Przewodniczący RG przedstawił plan pracy Rady poszczególnymi miesiącami : 

 

Styczeń ( za- 15) 
 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4.  Podjęcie uchwał. 

5. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji na 2008 r i przedstawienie sprawozdania 

z pracy komisji w 2007 r. 

6. Funkcjonowanie Spółki Wodnej na terenie gminy. 

7. Ocena działalności bibliotek na terenie gminy. 

8. Informacja o zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy. 

9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami. 

10. Wolne wnioski. 

11. Odpowiedź na złożone wnioski. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

13. Zakończenie obrad. 

 Marzec (za 14 głosujących) 

1-4  jw. 

5. Informacja Wójta Gminy o powołaniu Spółki WiK Turawa oraz zabezpieczenia środków 

na realizacje programu kanalizacji gminy. 

6. Przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jezior ( uchwała). 

7. Informacja o zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu. 

8. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy. 

9. Następne punkty jw. 

Kwiecień (za-14, przeciw- 0,wstrzymało się 1) 

1-5  j.w. 
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6. Sprawozdanie Wójta z działalności spółek, w których udziały ma Gmina oraz z 

przynależności do Związków i Stowarzyszeń, w których zasiadają nasi przedstawiciele. 

7. Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 

2007 r. 

8. Przedstawienie realizacji budżetu za 2007 r. 

9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

10. Opinia RIO 

11.Udzielenie absolutorium Wójtowi 

12.Następne punkty jw. 

Maj – Czerwiec( za 15) 

1- 5  jw.  

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

6. Stan dróg gminnych i ich oznakowanie przed sezonem 

7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. 

8. Przyjęcie wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego Gminy Turawa do przyjętej 

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007-2014. 

9. Następne punkty jw. 

 Sierpień (za-15). 

1- 5 jw.  

6. Stan przygotowań do nowego roku szkolnego. 

7.Wykorzystanie środków finansowych za I półrocze w oświacie. 

8.Informacja Wójta z prac w I półroczu 2008 r. 

9.Realizacja budżetu za I półrocze 2008 r.. 

10.Następne punkty jw. 

Wrzesień – Październik( za-15) 

1- 5 jw. 

6.Informacja o pracy Radnych Powiatu. 

7.Informacja o pracy Młodzieży Rady Gminy Turawa. 

8.Ocena minionego sezonu turystycznego nad jeziorem. 

9.Analiza oświadczeń majątkowych. 

10. Informacja o realizacji zadań wynikających z opracowanej Strategii. 

11.Działalność Opieki Społecznej i stacji Caritas 

12.Pozostałe punkty jw. 



 11 

Listopad  (za - 15) 

1- 5 jw. 

6.Przyjęcie stawek podatkowych na 2009 r. 

7.Przedstawienie zrealizowanych inwestycji gminnych ujętych w programie na 2008 r. 

8.Informacja o pozyskanych środkach unijnych w br. 

9.Przedstawienie projektu budżetu na 2009 r. 

10.Pozostałe punkty jw. 

Grudzień  (za-15) 

1-5  jw. 

6. Przyjęcie budżetu na 2009 r. 

7. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy na 2009 r. 

8. Informacja Wójta z pracy w II półroczu 2008 

9. Informacja o obrocie gruntami  

10. Pozostałe punktu jw. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie całego planu pracy RG 

na 2008 r. ( za 15) 

 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, jakie wpłynęły między sesjami, tj: 

1. Wójta Gminy do Starosty Opolskiego w sprawie spotkania dot. ochrony pałacu- do 

wiadomości Rady Gminy. Radny Sobczyk wyraził nadzieję, że UG ma wypracowane 

stanowisko w powyższej sprawie. 

2. Państwa Szczepurek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – do wiadomości 

RG. 

3. Urzędu Gminy do „Remondis” Opole – do wiadomości UG. Radni w dyskusji 

zwracali uwagę: 

- pojemniki na segregowane śmieci (ogólno dostępne) ustawiać tylko w sezonie, 

ponieważ wokół pojemników panuje bałagan (radny Buczek) 

- na terenie gminy rozprowadzane są ulotki firmy REMONDIS o różnej treści, co 

może dezorientować mieszkańców gminy, 

- radny Sobczyk zwrócił uwagę na skuteczność działania UG w sprawie wywozu 

śmieci, 

- radny Skrzipczyk przedstawił, aby w 2008 roku nie powtórzyła się sytuacja z 

obecnego roku, iż „Remondis” nie stosował uchwały Rady Gminy. 



 12 

4. Pana R. Borkowskiego do Wójta Gminy w sprawie skargi na panią skarbnik – do 

wiadomości RG. 

Ad 12. 

Wolne wnioski złożyli: 

Radny Prochota: 

1.Stosownie do przyjętej uchwały o programie ochrony nad zabytkami proszę o 

wydzielenie zgodnie z § 6 załącznika do uchwały środków przeznaczonych na dotację w 

budżecie na 2008 r. ( za 10, przeciw- 0, wstrzymało się -2) 

2. W nawiązaniu do przyjętej Strategii Rozwoju Gminy – wniosek o natychmiastowe 

przystąpienie do przygotowania planu finansowego i inwestycyjnego dla w/w Strategii. 

(za 13, przeciw - 0, wstrzymał się - 1). 

3. W związku z przyjęta uchwała RG w sprawie ochrony nad zabytkami oraz z powodu 

ujęcia remontu dachu w budynku przy ul. Szkolnej 42 proszę o zwiększenie środków 

przeznaczonych na ten cel w 2008 r. i przystąpienie do ratowania powyższej budowli (za 

9, przeciw - 0, wstrzymało się - 4). 

4. W związku z przyjęciem uchwały jw. wnoszę o natychmiastowe zabezpieczenie 

środków na zabytek przy ul. Szkolnej 19- budynek jest zagrożony zawaleniem (za 4, 

przeciw - 0, wstrzymało się - 9). 

5. Jednocześnie proszę o ustalenie kolejności ratowania zabytków wg kolejności 

wpływania wniosków (odrzucony: za - 1, przeciw - 8, wstrzymało się 4). 

Radny Śliwiński: 

1. W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/68/07 polegającej na 

wprowadzeniu w § 2 p-ktu 6  - 1,50 za m
2
 netto za lokale przeznaczone pod działalność w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. (przyjęty: - za 12)  

Komisji Budżetowo - Gospodarczej z posiedzenia w dniu 7.12.2007 r. 
 

1. Przeprowadzić inwentaryzację rowów gminnych w poszczególnych sołectwach i 

powyższy wykaz przedstawić radnym w formie mapy (wniosek radnego W. Kała) -  

przyjęty, za - 14 

2. Wszystkie wydatki remontowe planowane w poszczególnych placówkach 

oświatowych konsultować w Urzędzie Gminy w celu wykonania w pierwszej 

kolejności zadań najważniejszych i ewentualne wyeliminowanie nieuzasadnionych lub 

bardzo kosztownych wydatków (przyjęty, za - 14). 

Radny A. Gallus: 
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1. Zakupić domenę internetową dla miejscowości Osowiec. (za - 6, przeciw - 0, 

wstrzymało się - 6). 

Radna M. Morcinek : 

1. Z działu Rolnictwo – Łowiectwo – wniosek o zabezpieczenie puli pieniędzy na 

grodzenie łąk i pół tzw. Karolus (odrzucony: za - 0, przeciw - 13, wstrzymało się -1). 

2. Z działu Melioracja - odbudowa i odmulenie rowów na łąkach KAROLUS – działki 

należą do Kadłuba Turawskiego (łąki zostały zaorane przez koło łowieckie, dlatego 

rowy powinny być wyregulowane, aby osiągnąć jakiś efekt (za - 10, przeciw -1, 

wstrzymało się -1. 

Radny E .Grzesik : 

1. Dokonanie pomiarów dróg gminnych asfaltowanych we wszystkich sołectwach oraz 

zaplanowanych do asfaltowania do roku 2010 (odrzucono: za 1, przeciw -5, 

wstrzymało się 6) 

2. Podwyżki z 560 zł do 1000 zł. dla leśnika Olszewskiego, który dokonuje sprzedaży 

dla Gminy na kwotę 150 tyś. oraz podwyżkę dla pracowników UG (odrzucono: za - 1, 

przeciw - 10, wstrzymało się - 3). 

Radny L.Warzecha: 

1. Podać stan zatrudnienia w UG w 2007 r. liczbę etatów w gminie i średnią płacę 

pracowników (przyjęty). 

Radny Sobczyk wnioskował o odrzucenie wniosku radnego E. Grzesik dot. płac 

pracowników UG i skierowanie go do Związków Zawodowych (wycofał złożony 

wniosek) i zaproponował przegłosowanie oddzielnie wszystkich wniosków złożonych na 

sesji. Wynik glosowania zapisano przy składanych wnioskach. 

Ad 13. 

 Nie udzielano odpowiedzi na złożone wnioski – radni otrzymają odpowiedź w formie 

pisemnej. 

Ad 14. 

Komisja Wnioskowa przedstawiła wnioski i przegłosowano je kolejno (wynik głosowania 

odnotowano w p-kcie 11). 

Ad 15. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję składając zebranym życzenia świąteczne. 

Protokół spisała: 

K. Ptaszyńka                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Franciszek Mykietów 


