
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 24 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Sowada o godz.  10:00 otworzył  XXXIV sesję 
Rady Gminy Murów i  po przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji  (nieobecni  Nowicki  Sebastian  i  Stankiewicz  Władysław  –  nieobecność 
usprawiedliwiona)  –  listy  obecności  radnych,  sołtysów oraz  zaproszonych gości  stanowią  
załączniki nr 1, 2 i 3  do nin. protokołu.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów,
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
)2 zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
)3 upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do 

prowadzenia  postępowania  w  sprawach  dotyczących  pomocy  materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Murów;

)4 regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
 socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Murów;

)5 zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bukowo na lata 2010 – 2020”;
)6 zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości  Radomierowice  na lata  2010 – 

2024 gmina Murów”;
)7 zmiany  uchwały  Nr  XX/142/09  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  

26  lutego  2009  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości 
Zagwiździe na lata 2009 - 2016”.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29 kwietnia 2010 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
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Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ponadto  poinformował  radnych  o  rozmowach  między  władzami  gmin  Dobrzeń 
Wielki,  Popielów i  Murów na temat  planów powołania  międzygminnego przedsiębiorstwa 
komunalnego.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.
Sołtys  Murowa  Pani  Barbara  Proth  przedstawiła  radnym  kalkulację  finansową, 

organizowanych dożynek gminno – powiatowych. Przedstawiła również ramowy program tej 
imprezy.  Pani  sołtys  zaapelowała  do  obecnych  na  sali  sołtysów  
o aktywny udział poszczególnych miejscowości gminy w dożynkach.

Ad. 3.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIV/216/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIV/217/10 w sprawie  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania 
budżetu  za  pierwsze  półrocze  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej 
prognozy finansowej, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  do prowadzenia postępowania w sprawach 
dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Murów.

Pani  Maria  Skrzypek  –  Kierownik  GOPS,  stwierdziła,  że  wcześniej  nie 
wiedziała, że taka uchwała zostanie przedłożona pod obrady Rady Gminy i czuje się 
urażona,  że nie została wcześniej poinformowana o czekających ją nowych zadaniach. 
Ponadto uważa, że uchwała ta nakłada na jej pracowników, kolejne, bardzo poważne 
zadania, w związku z tym konieczne byłoby zatrudnienie dodatkowego pracownika  
w celu pełnego realizowania powyższej uchwały. 

Wójt wyjaśnił, że to jest zadanie zlecone przez Wojewodę.
Część radnych uznała, że Pani Kierownik ma rację i może się wypowiedzieć

w tej kwestii.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  11  głosami  „za”,  1  „przeciw”  i  przy 
1„wstrzymującym”  – podjęła  uchwałę  Nr XXXIV/218/10 w sprawie  upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania  
w sprawach dotyczących pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego 
protokołu.
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4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIV/219/10 w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Murów, która 
stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu 
odnowy miejscowości Bukowo na lata 2010 – 2020”.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXIV/220/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bukowo na 
lata 2010 – 2020”, która stanowi załącznik Nr 9  do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu 
odnowy miejscowości Radomierowice na lata 2010 – 2024 gmina Murów”.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIV/221/10 w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości 
Radomierowice na lata 2010 – 2024 gmina Murów”,  która stanowi załącznik Nr 10 
do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr XX/142/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia 
„Planu odnowy miejscowości Zagwiździe na lata 2009 - 2016”.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXIV/222/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/09 Rady Gminy Murów 
z  dnia  26  lutego  2009  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości 
Zagwiździe  na  lata  2009  -  2016”,  która  stanowi  załącznik  Nr  11   do  niniejszego 
protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Radny Józef Segiet złożył wniosek o pilny remont odcinka drogi Stare Budkowice – 
Dębiniec. Wnioskuje o kompleksową naprawę tego fragmentu drogi powiatowej.    

Pani Maria Gowin – sołtys Młodnika – zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie 
przywrócenia zlikwidowanego na czas wakacji kursu autobusu. Mieszkańcy tej miejscowości 
oraz  Radomierowic  są  odcięci  od świata.  Poruszyła  również  kwestię  podtopień  w trakcie 
majowych  ulew.  Stwierdziła,  że  należy  dokonać  regulacji  i  oczyszczenia  przepływającej 
przez  Młodnik  rzeki.  Należy  również  sprawdzić  stan  techniczny  mostu  przed 
Radomierowicami, gdyż jest możliwe, że został uszkodzony w trakcie powodzi. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwrócił  uwagę  na  brak  szybkiej  reakcji  osób 
zarządzających stawem w Zagwiździu. Poziom wody jest często zbyt wysoki, co powoduje 
zalewanie  przyległych  łąk  oraz  piwnic  w  budynkach  sąsiadujących  ze  stawem.  Należy 
spuszczać nadmiar wody, aby nie dochodziło do takich sytuacji. 
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Wójt  odczytał  pismo  z  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Opolu  
w  sprawie  utrzymania  drożności  przydrożnych  rowów.  Pismo  to  wywołało  ożywioną 
dyskusję  radnych,  którzy  jednoznacznie  skrytykowali  jego  treść.  
Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy poinformowała o przebiegu zebrania wiejskiego w tej 
miejscowości.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:30 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


