
                                                             W  S  T  Ę  P  N   Y             

                                                        PROTOKÓŁ  Nr XXXI/06

                              z sesji Rady Gminy Murów odbytej 27 kwietnia 2006 r.

                             Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10,00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych, oświadczył iż zgodnie z listą obecności     w posiedzeniu uczestniczy 
13  radnych  /  nieobecni  Radni:  Zbigniew  Koszyka,  Józef  Segiet  -  nieobecność 
usprawiedliwiona/,  co  stanowi  quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji  –  lista 
obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załącznik do protokołu.

Ad.2
       Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, zapytania do protokołu 
z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 11.04.2006r. jeśli nie ma uwag, kto jest za przyjęciem 
tego protokołu.
      Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
      
     Uroczyście pożegnano byłego Komendanta Posterunku Policji w Dobrzeniu Wielkim 
,obecnie już na emeryturze Stanisława Domańskiego oraz powitano obecnego komendanta  
Arkadiusza Biedę.

Ad.3
      Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie wniosków, interpelacji oraz zapytań Radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, członków Rady, sołtysów.
6. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2005 r.
7. Sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2005 r.
8. Ocena realizacji budżetu za 2005 r.
9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
10. Podjęcie innych uchwał.
11. Odpowiedzi na wnioski, interpelację oraz zapytania dot. pkt.4.
12. Wolne wnioski i zapytania.

Jednocześnie  zwrócił  się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad.

Obecni radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad.4
     
    Pisemnych wniosków, interpelacji radni nie zgłosili.
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Ad.5
       Wójt Gminy przedłożył Radzie, informację nt. swojej działalności w okresie między 
sesyjnym,  która  stanowi  zał.  Nr  1  do  niniejszego  protokołu.  Radni  do  przedstawionej 
informacji nie wnieśli żadnych uwag.

Ad.6
       Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 r. przedstawiła Kierownik 
Ośrodka Pani Maria Skrzypek  , które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.

Ad.7
       Do przedstawionego sprawozdanie z realizacji  środków funduszu alkoholowego za 
2005 r. nie wniesiono żadnych uwag, a które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
.
Ad.8
     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wójt Gminy przedłożył w dniu 16 marca 
2006r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
gminy za  2005 r.  które  podlega  zaopiniowaniu  przez  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu.
       Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 88/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. 
zaopiniowała z uwagami sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Murów za 2005 r. 
Uchwała ta stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Analizując  dane  zawarte  w  sprawozdaniu  Wójta  o  wykonaniu  budżetu  za  2005r.,  Skład 
Orzekający stwierdził rozbieżności dotyczące :

• wyszczególnienia w sprawozdaniu Wójta (s. 1) w części dot. wykonania dochodów 
działu  020  Leśnictwo  wielkości  3.256  zł  (  ze  sprawozdania  z  wykonania  planu 
dochodów budżetowych wynika, iż winna to być kwota 3.265,-zł),

• błędnego określenia w sprawozdaniu Wójta (s.  12 i  17) planu wydatków w części 
dotyczącej :
-  działu  710  Działalność  usługowa,  w  którym wykazano  wielkość  24.400  zł  (  ze 
sprawozdania z wykonania planu wydatków wynika , iż winna to być kwota 29.400,-
zł),
- działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej, w którym wykazano wielkość 34.465 zł ( ze 
sprawozdania z wykonania planu wydatków wynika, iż winna to być kwota 35.465 zł.

Skarbnik Gminy odnosząc się do uwag w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
 Opolu z wykonania budżetu, wyjaśnienie w tej sprawie przedstawiła na komisjach. Były to 
błędy  rachunkowe  które  wystąpiły  podczas  przepisywania  sprawozdania,  zostały   one 
skorygowane w sprawozdaniu które stanowi załącznik do uchwały w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy za  2005 r.  i  udzielenia  absolutorium Wójtowi 
Gminy.
      Ponadto poinformowała, że realizacja dochodów była w granicach możliwości, włożony 
był duży trud żeby ściągalność mogła zamknąć się 100 % wykonaniem tj. 9.537.655,-zł.
      Jedyne większe odstępstwo od 100%-go wykonania dostrzega się w dziale gospodarki 
mieszkaniowej co jest związane ze stanem majątkowym ubożejącego społeczeństwa.
      Budżet  strony wydatkowej  realizowany był  prawidłowo z przyjętymi założeniami  i 
wykonany w 94% tj. 8.564.793,-zł.
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Figurujące zobowiązania finansowe zaciągnięte na inwestycje tj. kredyt i pożyczka spłacone 
były zgodnie z planem w wysokości 503.448,-zł.  Na dzień 30.03.06r. do spłaty pozostaje 
1.553.290,-zł.
      Komisja  Rewizyjna  po  zapoznaniu  się  z  sprawozdaniem  opisowym  Wójta   i  po 
przeprowadzonych  kontrolach  w  zakresie  egzekwowania  należności  podatkowych 
w  I  półroczu  2005  r.  ,  wydatkowania  środków  na  dożywianie  dzieci  w  szkołach 
i  przedszkolach  oraz  wydatki  na  rozmowy telefoniczne  w GOPS za  I  półrocze  2005 r.  , 
podjęła uchwałę Nr 1/2006 z dnia 24 marca 2006r. w sprawie opinii do wykonania budżetu 
gminy za 2005 r.  która stanowi zał.  Nr 5 do niniejszego protokołu.  Z przeprowadzonych 
kontroli  wynika,  że  zaciągnięte  zobowiązania  były  realizowane  terminowo,  zachowano 
również terminowość spłaty zaciągniętego kredytu na zadanie oświatowo-inwestycyjne jak 
i  spłatę  pożyczki  podjętej  na  budowę  kanalizacji  w  latach  ubiegłych.  Na  podstawie 
przeprowadzonych kontroli, komisja prawidłowo ocenia pracę organu wykonawczego łącznie 
z jego obsługą.
   
     Komisje :  Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej nie wniosły również istotnych uwag 
do przedłożonego sprawozdania.

Ad.9
       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2006r. do RIO w Opolu doręczył 
uchwałę  Nr  2/2006  z  dnia  24  marca  2006  r.  komisji  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2005 r. wraz z uzasadnieniem , która 
stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.
W raz z powyższą uchwałą komisja przedłożyła również :
- protokół Nr 2/06 z przebiegu posiedzenia komisji w dniu 24.03.06r.
-  protokóły  z  dnia  19.10.05r.  w  zakresie  dożywiania  dzieci  w  szkołach  i  przedszkolach 
z środków GOPS oraz w zakresie podatkowej i budżetowej Urzędu Gminy.

    Uwzględniając  wykonanie  dochodów  i  wydatków  z  wszelkimi  wyjaśnieniami 
przedstawionym  w  sprawozdaniu  opisowym  oraz  w  ocenie  przeprowadzonych  kontroli 
Komisja Rewizyjne podjęła uchwałę wnioskującą o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
za realizację budżetu w 2005 roku.

   RIO w Opolu uchwałą Nr 180/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. opiniuje z uwagami wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Murów z wykonania budżetu 
gminy za 2005 rok. Uchwała ta stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.
   Skład Orzekający stwierdza iż ustalenia końcowe Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej 
powiązania sprawozdania Wójta ze sprawozdaniami finansowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, 
Rb-50 uznać należy za nieadekwatne do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego, bowiem 
w uchwale nr  88/2006 z  dnia  6  kwietnia  2006r.  w sprawie opinii  o  sprawozdaniu Wójta 
z wykonania budżetu za 2005r. odnotował rozbieżności jak wyżej.

       Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych,  13  głosami  za  –  podjęła  uchwałę 
Nr XXXI/158/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2005  rok  i  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy,  która  stanowi  załącznik  Nr  8  do 
niniejszego protokołu.
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Ad. 10

      Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami za, podjęła uchwałę Nr XXXI/160/2006 
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu gminy Murów, która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
   
Ad. 11

      Odpowiedzi nie było, ponieważ nie złożono żadnych wniosków, interpelacji. 

Ad. 12

         Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed sesją zgłosił się do niego Pan 
Stefański  zam.  Wojszyn  w  sprawie  dzikiego  wysypiska  śmieci  znajdującego  się  w  tym 
obszarze /koło gruntów Pana Mikuli/  monitując o jego likwidację.  Ponadto Radni,  sołtysi 
stwierdzili, że aby nie dopuszczać do takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności ścigać tych 
co w ogóle nie posiadają pojemników na odpady ,wywożąc je na dzikie wysypiska lub do 
lasu. Zwrócono również uwagę, że sołtysi są bardzo późno informowani o wywozie odpadów 
wielkogabaretowych i nie są wstanie na czas poinformować mieszkańców o ich odbiorze.

          Radny Gerard Wierzgala zapytał Wójta co z sprawą linii wysokiego napięcia która 
biegnie  przez  las  do  wsi  Grabczok  a  na  której  często  występują  awarie  spowodowane 
wywałami drzew?
      Wójt poinformował, że nie jest w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi ponieważ do 
chwili obecnej sam nie uzyskał odpowiedzi w tej sprawie od jednostek u których złożono 
odpowiedni wniosek.

    Radny Zdzisław Adamski zapytał Wójta czy Zakład Przemysłu Drzewnego w Murowie ma 
zaległości wobec gminy?
    Wójt poinformował, że zakład ten posiada zaległości które wynoszą 86 tys. zł i na ich 
wniosek zostały rozłożone na raty z płatnością do grudnia br oraz płatność podatku bieżącego.
   W chwili obecnej zalegają z podatkiem bieżącym za 3 m-ce, natomiast spłacili zaległość 
w kwocie 20 tys. zł. Ponadto tartak złożył korektę do deklaracji podatkowej.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12,00 zamknął 
sesję Rady Gminy Murów.
 
    Ponadto  Wójt  poinformował,  że  uroczystości  nadania  sztandaru  dla  OSP Grabczok 
rozpoczną się w dniu 6.05.06r. o godz. 10-tej w Grabczoku.

Protokółowała

W.Mołdysz
Inspektor                                                                            Przewodniczył
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Murów

                                                                                            Józef Sowada
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