
PROTOKÓŁ Nr V/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 4 kwietnia 2007 r.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Lisek  o  godz.  10:00  otworzyła  sesję  
i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych przedstawicieli Policji oświadczyła iż zgodnie 
z  listą  obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych  (nieobecny  Radny  Stankiewicz 
Władysław) co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji –  listy obecności 
radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  przypomniała,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) powiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  przedłożenia  oświadczenia 
lustracyjnego;

2) powiadomienia  Sekretarza  Gminy  o  obowiązku  przedłożenia  oświadczenia 
lustracyjnego;

3) zmiany budżetowe na 2007 rok.
3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Jednocześnie  dodała  iż  w  związku  z  przybyciem  na  sesję  przedstawicieli  Policji 
proponuje dodanie do porządku obrad nowego punktu – raport  z działalności Komisariatu 
Policji w 2006 roku w Gminie Murów.

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Raport z działalności Komisariatu Policji w 2006 roku w Gminie Murów.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) powiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  przedłożenia  oświadczenia 
lustracyjnego;

2) powiadomienia  Sekretarza  Gminy  o  obowiązku  przedłożenia  oświadczenia 
lustracyjnego;

3) zmiany budżetowe na 2007 rok.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała radnych, że na dzisiejszą sesję zostało dostarczone 
Sprawozdanie  z  Realizacji  Gminnego  Planu  Gospodarki  Odpadami  w  Gminie  Murów 
sporządzone  przez  Referat  Ochrony  Środowiska.  Sprawozdanie  nie  podlega  opiniowaniu 
przez radnych – stanowi jedynie funkcję informacyjną.
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Następnie udzieliła głosu Aspirantowi Sztabowemu – Ireneuszowi Swatowi,  który  
w imieniu Komendanta Policji w Dobrzeniu Wielkim oraz jego zastępcy przeprosił Wójta 
Gminy za nieobecność pomimo zaproszenia na obrady sesji.

Kierownik  Prewencji  Aspirant  Dariusz  Prorok  przedstawił  statystyki  działania 
komisariatu Policji na terenie całego obszaru swej działalności.

W 2006 roku miało miejsce 679 zdarzeń na całym obszarze działania  komisariatu 
natomiast w roku 2005 – 671 zdarzeń.

W kategorii zdarzeń kryminalnych w 2006 roku – 381, w 2005 roku – 483. 
W 2006 roku wszczęto 554 śledztw i dochodzeń, w 2005 roku – 508.
Ogólna wykrywalność w 2006 roku wynosi 73,5 % i jest ona większa o ponad 15 % 

w stosunku do roku 2005, w którym wynosiła 58,1 %.
Aspirant  Sztabowy  Ireneusz  Swat  przedstawił  natomiast  statystyki  w  rozbiciu  na 

poszczególne miejscowości Gminy Murów. 
Wszystkich zdarzeń kryminalnych w Gminie Murów w 2006 roku było 94 co stanowi 

ok. 20 % wszystkich zdarzeń na terenie całego komisariatu natomiast wykroczeń było 188 co 
stanowi zaledwie 10 % wszystkich wykroczeń na terenie działania komisariatu.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia się to następująco:
− w  Murowie  –  47  zdarzeń  kryminalnych  i  78  wykroczeń.  Jest  to  duża 

miejscowość więc też stąd tak duża ilość wszystkich zdarzeń, z czego ok. 40 % 
stanowią nietrzeźwi kierujący, 

− w Grabczoku – 1 zdarzenie kryminalne i 4 wykroczenia,
− w Radomierowicach – 2 zdarzenia kryminalne i 3 wykroczenia,
− w Okołach – 4 zdarzenia kryminalne i 2 wykroczenia,
− w Zagwiździu – 10 zdarzeń kryminalnych i 48 wykroczeń,
− w Bukowie – 1 zdarzenie kryminalne i 3 wykroczenia,
− w Dębińcu – 1 zdarzenie kryminalne i 2 wykroczenia,
− w Kałach – 5 zdarzeń kryminalnych i 10 wykroczeń,
− w Morcinku – 2 wykroczenia,
− w Nowych Budkowicach – 4 zdarzenia kryminalne i 6 wykroczeń,
− w Starych Budkowicach – 19 zdarzeń kryminalnych i 28 wykroczeń,
− w Wojszynie – 1 wykroczenie.

W pozostałych nie wymienionych miejscowościach: Czarna Woda, Grabice, Kupilas, 
Morcinek, Młodnik, Mańczok nie zostały odnotowane żadne zdarzenia.

Ponadto Aspirant poinformował, że na spotkaniach z sołtysami dzielnicowy apeluje do 
mieszkańców  o  podjęciu  współpracy  poprzez  zgłaszanie  policji  informacji,  w  których 
miejscach najczęściej spotyka się agresywna młodzież, o przypadkach dewastacji bo tylko 
wtedy  jest  szansa  na  skuteczne  eliminowanie  zagrożeń.  Zostaje  wtedy  sporządzona  karta 
zadania doraźnego, która obowiązuje przez miesiąc czasu i  od tego momentu praktycznie 
codziennie jest w takie miejsca kierowany patrol policji, który po ewentualnej interwencji 
kieruje sprawę kolejnym, kompetentnym służbom. Podobnie należy postępować w przypadku 
zauważenia  nietrzeźwego  kierowcy,  należy  zgłaszać  każdy  przypadek,  tylko  dzięki  takiej 
współpracy  policja  może  eliminować  ewentualność  wystąpienia  kolejnych  zdarzeń  bądź 
wykroczeń. 

Radny Gerard  Wierzgala  zwrócił  się  do  przedstawicieli  policji  z  pytaniem w jaki 
sposób jest rozwiązywana sprawa zgłoszeń o wolno biegających psach pozbawionych opieki.

Aspirant  Sztabowy  Ireneusz  Swat  odpowiedział,  że  jeśli  zgłoszenie  jest  spisane  na 
protokół  to  właściciel  psa  zostaje  ukarany  mandatem,  w  przypadku  gdy  taki  pies  kogoś 
pogryzie to sprawa kierowana jest do sądu grodzkiego i dopiero na podstawie wyroku z tego 

2



sądu  poszkodowany  może  wnieść  sprawę  z  powództwa  cywilnego  do  sądu  władnego 
orzekania w przedmiotowej sprawie. 

Niestety  policja  nie  jest  władna  by  właścicielowi  odebrać  psa,  takie  kompetencje 
posiada powiatowy lekarz weterynarii, który decyduje czy oddać psa do schroniska czy też, 
w przypadku wyjątkowo agresywnego psa,  uśpić go. Natomiast jeśli chodzi o bezpańskie psy 
to Wójt Gminy odpowiada za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w gminie.

Radny  Sebastian  Nowicki  zwrócił  się  z  pytaniem  o  procedury  postępowania  
w przypadku zgłoszenia włamania, gdyż w przypadku włamania do klubu LKS Unia Murów 
zostały  spisane  zeznania  kilku  osób  a  po  jakimś  czasie  przyszło  pismo  z  prokuratury  
o  umorzeniu  postępowania.  Radny  nadmienił,  iż  w  jego  odczuciu  policja  nie  dopełniła 
wszystkich czynności, nie zostało przeprowadzone gruntowne śledztwo, potencjalni sprawcy 
nie zostali przesłuchani.

Aspirant Sztabowy Ireneusz Swat wyjaśnił, iż w sprawach mniejszej wagi i mniejszej 
szkodliwości  społecznej,  prokuratura  po  pięciu  dniach  postępowania  rejestracyjnego 
informuje o umorzeniu postępowania,  co wcale nie  oznacza,  że sprawa zostaje odłożona  
i  nigdy się  do niej  nie  wraca.  Ponadto jeśli  chodzi  o  włamanie do obiektu LKS to sami 
poszkodowani, informując policję o ewentualnych podejrzanych, nie sprecyzowali ile osób 
podejrzewają  i  kogo  mają  na  myśli.  Policja  nie  jest  w  stanie  przesłuchać  wszystkich 
uczestników odbywającego się wówczas festynu, tym bardziej nie wiedząc kto w nim brał 
udział. Mając konkretne informacje dotyczące osób, które mogły dokonać kradzieży, policja 
na pewno byłaby w stanie ująć sprawcę.

Więcej pytań i uwag do przedstawionej statystyki Radni nie wnieśli. 
Obowiązki służbowe zmusiły przedstawicieli Policji do wcześniejszego opuszczenia 

posiedzenia sesji.

Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do  protokołu z  ostatniej  sesji  Rady Gminy tj.  z  dnia  1  lutego 2007 r.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2007 rok i następnie poprosiła Skarbnik Gminy Panią Teresę Kuca  
o omówienie projektu.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany musiały zostać wprowadzone do budżetu już 
teraz ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargu na remont a brakujące środki to 
zadanie niestety uniemożliwiały.

Ponadto z Ministerstwa Finansów została przesłana informacja o zmniejszeniu kwoty 
subwencji oświatowej o 24.868 zł oraz planowanych kwot udziału w podatku dochodowym 
od  osób  fizycznych  o  16.233  zł  więc  proponuje  się  wprowadzić  zmiany  w  budżecie 
zwiększając go po stronie przychodowej a po stronie wydatkowej pozostawić bez zmian.

Proponuje  się  także  wprowadzić  zmiany  w  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 4.840 zł w związku z zakończoną wyceną inwestycji: 
budowa drogi w Grabczoku. Z WFOGR możemy liczyć na dotację w wysokości 70 % ale 
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tylko  wartości  kosztorysowej  więc  bez  dokonania  zmian  nie  moglibyśmy  przystąpić  do 
zadania. 

W związku z planowanym remontem budynku gospodarki komunalnej w Murowie  
z przeznaczeniem na biura dla GOPS, po opracowaniu kosztorysu wartość zadania również 
wzrosła, więc stąd propozycja by tą zmianę uwzględnić w budżecie.

Proponowane jest  także dofinansowanie w kwocie 6.000 zł zakupu samochodu dla 
Policji.

Na pokrycie wszystkich zmian proponuje się pokrycie deficytu poprzez zwiększenie 
środków w wysokości 144.181,00 zł.

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Józef  Sowada  zadał  Pani  Skarbnik  pytanie 
dlaczego  w  dziale:  dochody  od  osób  fizycznych  dokonuje  się  tak  dużych  zmian.  Pani 
Skarbnik wyjaśniła, że te zmiany są wprowadzane na podstawie pisma Ministra Finansów.

Wiceprzewodniczący  zapytał  również  dlaczego  na  budowę  drogi  w  Grabczoku  
w budżecie było zaplanowane 134.000,00 zł a nagle jest tak duże zwiększenie.

Na  to  pytanie  odpowiedział  Wójt  Gminy  Pan  Andrzej  Puławski  informując,  iż 
występując  do  WFOGR  o  dotację  należy  przedłożyć  kosztorys,  który  jest  ważny  tylko  
6  miesięcy.  Planując  budżet  Gminy  na  2007  rok  została  uwzględniona  właśnie  kwota  
134 tysięcy  lecz  kosztorys  stracił  swą aktualność  i  został  sporządzony nowy,  niestety  na 
wyższą  wartość,  co  jest  spowodowane  nieustającymi  podwyżkami  cen  materiałów  
i robocizny.

Radny Józef  Segiet  także  poruszył  sprawę  budowy tej  drogi.  Według  niego koszt 
wykonania jest zbyt wysoki. Dla porównania podawał drogę w Dębińcu, której odcinek do 
remontu  był  dłuższy,  a  której  wykonanie  w  2006  roku  cenowo  było  porównywalne  do 
wykonania drogi w Grabczoku.

Wójt  Gminy podtrzymał  swoje  wcześniejsze  zdanie,  że  sporządzając  kosztorys  do 
projektu budżetowego nie mógł on uwzględniać ewentualnych późniejszych podwyżek cen.
           Radny Józef Segiet zapytał czy taka sama zasada dotyczy podwyższenia kosztów 
remontu budynku przeznaczonego dla  GOPS i  uzyskał  odpowiedź  od  Pani  Skarbnik,  że  
w tym przypadku także uaktualniano kosztorys.

Wiceprzewodniczący  zapytał  również  jakie  są  zasady  płatności  za  sporządzenie 
kosztorysu.

Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  odpłatność  za  kosztorysy  wynika  z  wartości 
kosztorysowej.

Radny  Mariusz  Kotulla  zadał  pytanie  czy  wszystkie  gminy  podlegające  pod 
Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim zamierzają dofinansować zakup radiowozu i czy  
w takiej samej wysokości.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wszystkie  gminy  dofinansują  zakup  radiowozu  
i  w takiej  samej wysokości 6.000,00 zł  choć Komendant Policji prosił  o dofinansowanie  
w wysokości 17.000,00 zł ale  niestety jest to kwota przekraczająca możliwości gmin.

1. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr V/24/2007 w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007 rok,  która 
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.

2. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr V/25/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia 
oświadczenia lustracyjnego, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

3. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr V/26/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia 
oświadczenia lustracyjnego, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
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Ad. 3.

Radny  Sebastian  Nowicki  zapytał  jaka  jest  możliwość  opłacenia  podatku  od 
nieruchomości  za  dzierżawę  budynków  po  hucie  bezpośrednio  do  Urzędu  Gminy  a  nie 
obecnemu właścicielowi,  gdyż w roku ubiegłym próbował  dokonać  płatności  w taki  sam 
sposób  lecz  został  poinformowany,  że  podatek  musi  zapłacić  najpierw  właścicielowi  
a on z kolei odprowadza podatek do Urzędu. Radnemu taki sposób płatności nie odpowiada 
gdyż wie, że obecny właściciel nie odprowadza podatków do Urzędu. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dzierżawca nie może dokonać płatności w swoim 
imieniu lecz w imieniu właściciela i w taki sposób można dokonać płatności za podatek  
od nieruchomości.

Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z kilkoma pytaniami:
1. Jak daleko zaawansowane są prace z melioracją rzeki Budkowiczanki;
2. Kiedy zostaną uprzątnięte gałęzie z wysypiska w Starych Budkowicach. Wójt 

obiecał,  że  wiosną  zostaną  one  uprzątnięte  i  spalone  w  ramach  ćwiczeń 
strażackich;

3. Wysypisko w Starych Budkowicach nadal  istnieje i  ponownie prosi  Wójta  
o wyrównanie terenu;

4. Kiedy Gmina przystąpi do naprawy nawierzchni dróg;
5. Kiedy Gmina przystąpi do remontu budynku biblioteki.

Wójt Gminy udzielił Radnemu odpowiedzi na wszystkie pytania:
1. Odnośnie  melioracji  rzeki  Budkowiczanki  –  jest  to  w  kompetencji 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej i w odpowiedzi na 
kilka pism wysłanych do nich z Urzędu zostało ustalone, że melioracja rzeki 
zostanie  przeprowadzona  na  przełomie  lat  2007/2008.  Ponadto  Dyrektor 
WZMiGW obiecał  nieformalnie,  że  prace zostaną  przeprowadzone jeszcze  
w  roku  2007.  Wójt  poprosił  Dyrektora  aby  tą  informację  potwierdził 
oficjalnym pismem do Urzędu;

2. Ćwiczenia  nie  mogły  zostać  przeprowadzone  wcześniej  gdyż  Komendant 
Straży  Pożarnej  przebywał  w  szpitalu  ale  już  niebawem  zostanie 
przeprowadzona akcja strażacka;

3. Odnośnie  wysypiska  w  Starych  Budkowicach  sprawa  jest  bardzo 
skomplikowana gdyż  na  likwidację  dzikich  wysypisk w 2007 roku na całą 
gminę jest przyznany 1.000,00 zł więc bez zwiększenia wydatków w budżecie 
zadanie nie będzie mogło zostać zrealizowane;

4. Naprawa nawierzchni dróg czyli tzw. „łatanie dziur” będzie się odbywać jak co 
roku na przełomie miesiąca maja/czerwca;

5. Aby  przystąpić  do  remontu  budynku  biblioteki  musiał  by  zostać 
zorganizowany przetarg  ale  można  spróbować pozyskać  środki  z  programu 
„Odnowa Wsi”.

Wiceprzewodniczący  także  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem  odnośnie  budowy 
kanalizacji.  Wie, że kilka osób już wycofuje wkłady własne gdyż chcą rozpocząć budowę 
szamba ekologicznego i stąd też pytanie czy dostaną zgodę z Gminy na taki projekt.

Druga sprawa to kwestia remontu nawierzchni dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
Wiceprzewodniczący zauważył, że ilekroć w naszej Gminie są „łatane dziury” to warunki 
atmosferyczne są niesprzyjające gdyż pada deszcz bądź śnieg a w takich warunkach asfalt nie 
powinien być kładziony.

5



Wójt odpowiedział,  że ta sprawa już była zgłaszana przez jednego z mieszkańców 
gminy i uzyskał on odpowiedź od pracowników, że oni wykonują tylko polecenia Dyrektora 
a  Dyrektor  z  kolei  mówi,  że  kiedy  temperatura  jest  powyżej  zera  to  nic  nie  stoi  na 
przeszkodzie w wykonywaniu takich prac.

Kolejną sprawą jaką poruszył Wiceprzewodniczący jest melioracja rowu za posesją 
Pana  Gora  w  Zagwiździu.  Na  zebraniu  wiejskim  został  złożony  wniosek  do  Wójta  aby 
udrożnić ten rów.

Wiceprzewodniczący  poinformował  także  radnych,  że  na  zebraniu  wiejskim  
w Zagwiździu mieszkańcy wsi ustalili iż chcą aby cmentarz w Zagwiździu był cmentarzem 
komunalnym. 

Wójt dodał, że prowadził rozmowy z proboszczem parafii Zagwiździe ale proboszcz 
nie chce przejąć cmentarza.

Radny Gaweł Henryk zapytał Wójta czy coś jest robione w kierunku remontu drogi 
oraz montażu barierek wzdłuż drogi w Czarnej Wodzie, gdyż taki wniosek składali do Wójta 
na zebraniu wiejskim.

Wójt odpowiedział, że na razie nie ma środków na takie zadanie.
Radny  Mariusz  Kotulla  zadał  Wójtowi  pytanie  jak  wygląda  proces  ściągalności 

zadłużenia, np. Tartaku bądź innych firm z tereny gminy.
Wójt odpowiedział, że władze Tartaku nie zgadzały się w kilku kwestiach z Urzędem 

i oddały sprawę do kolegium, dwie firmy ze Starych Budkowic także zalegają z podatkami 
i w tej chwili znajdują się na hipotece, są też sprawy wnoszone do komornika, inne firmy 
proszą o umorzenie podatku, jeszcze inne obiecują zapłacić w późniejszym terminie.

Radny Kotulla zapytał Wójta o wniosek, który złożył proboszcz z Murowa o wycięcie 
dwóch drzew (tuje) na cmentarzu, gdyż w niedzielę na mszy ksiądz mówił, że Urząd nic  
w tej sprawie nie robi.

Wójt odpowiedział, że wniosek został złożony w środę po południu i niestety w dwa 
dni niewiele można zrobić gdyż każda taka sprawa wymaga pozwolenia Starosty, ponadto 
trzeba postępować zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 
Rozporządzeniem Wojewody  Opolskiego z  dnia  8  maja  2006  r.  w sprawie  Stobrawskich 
Parków Krajobrazowych.  

Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik wróciła jeszcze do pytania radnego Nowickiego 
odnośnie opłacenia podatku od nieruchomości za dzierżawę. Z wyjaśnień referatu podatków 
wynika, że Pan Nowicki chciał dokonać płatności w swoim imieniu lecz niestety, zgodnie  
z wcześniejszym zdaniem Pani Skarbnik, dzierżawca nie może dokonać płatności w swoim 
imieniu lecz w imieniu właściciela.

Radna Antonina Adamczyk w imieniu Caritas Diecezji Opolskiej, rejonu Kluczbork, 
stacji w Zagwiździu i Pani Dyrektor Szczerbowskiej, złożyła życzenia świąteczne Wójtowi, 
Przewodniczącej Rady Gminy, Radnym i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych do 30 kwietnia 2007 r. do Biura Rady w Urzędzie Gminy.

Następnie złożyła życzenia świąteczne Wójtowi, Radnym i wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  o  godzinie  
11:45 zamknęła sesję.
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Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Lisek


