
PROTOKÓŁ Nr VII/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 28 czerwca 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek o godz. 10:00 otworzyła VII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny Radny Sebastian Nowicki 
–  nieobecność  usprawiedliwiona)  co  stanowi  quorum  do  podejmowania  prawomocnych 
decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2, 3  do nin.  
protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  skargę  Pana  Zygmunta  Hink  
na działalność Wójta Gminy Murów z dnia 03-01-2007 r. 

Rada  Gminy  stwierdziła,  że  jest  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  powyższej 
skargi.  W  związku  z  powyższym  skarga  została  przekazana  Komisji  Rewizyjnej  celem 
zbadania zasadności i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na następnej Sesji Rady Gminy.

Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów:

a) protokół  z  przeglądu  przeciwpożarowego  sporządzony  przez  Komisję  
Mienia … dnia 10 maja 2007 r.

4. Informacja  Komisariatu  Policji  o stanie  porządku  i bezpieczeństwa  publicznego  na 
terenie gminy Murów w I półroczu 2007 r.

5. Informacja  Dyrektora  Agencji  Rynku  Rolnego  w  Opolu  o  środkach  dopłaty  do 
spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Murów przedszkoli 

publicznych;
2) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
3) określenia  rodzaju  świadczeń,  warunków  i  sposobu  ich  przyznawania  

w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
4) przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  gminy  Murów  w  sprawie 

wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim;
5) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 

ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz 
określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
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Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 26 kwietnia 2007 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyła Radzie informację nt. swojej działalności  
w okresie między sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny Józef  Segiet  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem na  jakim etapie  jest  gmina  
w  sprawie  modernizacji  oświetlenia  oraz  jakie  są  wyniki  rozmów  odnośnie  rzeki 
Budkowiczanka.

Wójt odpowiedział radnemu, że właśnie została sporządzona przedwstępna umowa  
z EnergiaPro i do końca września powinny zostać ukończone prace.

Odnośnie  drugiego  pytania  Wójt  wyjaśnił,  że  dyrektor  Wojewódzkiego  Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował o możliwości przystąpienia do prac jeszcze w 
tym roku, natomiast jeśli nie zostaną one zrealizowane w roku bieżącym to na pewno zostanie 
to uwzględnione w budżecie na przyszły rok.

Radny Segiet zapytał również czy zostanie założony dodatkowy punkt świetlny obok 
posesji Pani Molendy ze Starych Budkowic.

Wójt odpowiedział, że zarówno w przypadku Pani Molendy oraz dodatkowego punktu 
w Murowie nie będzie można wykonać tych zadań w trakcie modernizacji oświetlenia gdyż 
jest  to  zadanie  inwestycyjne  ale  zostanie  ono  zrealizowane  natychmiast  po  zakończeniu 
modernizacji.

Następnie  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  przedstawił  sołtys  wsi  Stare 
Budkowice Pan Zygmunt Hink.

Poinformował, że w wyniku współpracy pomiędzy Radą Sołecką a zakładami pracy 
znajdującymi się na terenie  Starych Budkowic,  kolejne dwa zakłady zostały zaopatrzone  
w kontenery na śmieci, dzięki czemu proces utrzymania czystości we wsi będzie przebiegał 
jeszcze sprawniej.

Kolejną sprawą jaką poruszył sołtys jest wandalizm. Ma nadzieję, że na sesję przybędą 
przedstawiciele policji, bo zamierza się do policji zwrócić o częstsze patrole. Młodzież często 
nocą spotyka się i niszczy głównie znaki drogowe – kolejnych 12 znaków z nazwami ulic jest 
do wymiany.

Sołtys wspomniał również o sprawie sprzedaży klasztoru w Starych Budkowicach. 
Nie można dopuścić  by ten obiekt przeszedł w obce ręce więc należy poczynić wszelkie 
starania aby został on własnością sołectwa, zwłaszcza że rada sołecka wie już w jaki sposób 
mógłby być on zagospodarowany i na jaki cel.
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Komendant  Gminny  OSP  Pan  Bogdan  Rak  przedstawił  protokół  z  przeglądu 
przeciwpożarowego  sporządzony  przez  Komisję  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2007 r.,  który stanowi załącznik Nr 7 do 
niniejszego protokołu.

Ad. 4.

W związku  z  nieobecnością  przedstawicieli  Policji,  Przewodnicząca  Rady  Gminy 
zarządziła przejście do punktu 5 porządku obrad.

Ad. 5.

W zastępstwie Dyrektora Agencji  Rynku Rolnego w Opolu na sesję przybyła Pani 
Agnieszka  Zagola,  która  przedstawiła  informację  o  środkach dopłaty  do  spożycia  mleka  
i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
Pani Agnieszka Zagola poinformowała, że zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tj. - OZ.U. z 2005r.. Nr 244, poz. 2081, 
z późn. zm.) istnieje możliwość dofinansowania ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 
spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. 

Komisja Porozumiewawcza do spraw Mleka i Przetworów mlecznych ustaliła wymogi 
formalne  związane  z  udzielaniem  dofinansowania  do  spożycia  mleka  i  przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych ze środków Funduszu w: szczegółowych zasadach 
gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa oraz planie finansowym Funduszu. 

Mechanizm  ten  zakłada,  że  każdemu  uczniowi  uczęszczającemu  do  szkoły 
podstawowej,  gimnazjalnej  i  średniej  oraz  przedszkolakom,  przysługuje  codziennie  
tzw. szklanka mleka.  Każda placówka oświatowa korzystająca z tego mechanizmu, dzięki 
dopłatom unijnym oraz  dopłatom Funduszu  Promocji  Mleczarstwa,  za  litr  mleka  w roku 
szkolnym 2007/2008 zapłaciłaby 40 groszy.

Na rynku polskim mechanizm ten funkcjonuje od roku 2004 i na samym wstępie do 
akcji tej na Opolszczyźnie przystąpiło ok. 200 placówek oświatowych, na dzień dzisiejszy jest 
ich ok. 400.

Pani Zagola zachęca do kontaktu z wnioskodawcą, który mógłby dostarczać to mleko 
do placówek oświatowych, gdyż taka forma korzystania z przetworów mlecznych jest zachętą 
do propagowania zdrowego odżywiania oraz wspomaga budżety rodzinne.

Ponadto  przypomniała,  że  jeszcze  tylko  do  30  czerwca  ARR  przyjmuje  wnioski  
o dopłaty do zużytego materiału siewnego.

Dyrektor  PSP  Stare  Budkowice  Pani  Halina  Badowska  poinformowała,  że  jej 
placówka korzysta z tego mechanizmu. Na ogólną liczbę 122 uczniów aż 97 pije mleko.

Dyrektor PP w Murowie Pani Ewa Janas dodała, że jej placówka także korzysta z tego 
mechanizmu już od 2004 roku.

Wójt  Gminy dodał,  że  od  1  września  wszystkie  placówki  z  terenu gminy Murów 
przystąpią do tego programu.
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Ad. 6.

1. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VII/32/2007 w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę 
Murów  przedszkoli  publicznych,  która  stanowi  załącznik  Nr  8  do  niniejszego 
protokołu.
Skarbnik Gminy Pani  Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie  dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2007.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VII/33/2007  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2007,  która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

2. Przewodnicząca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  określenia  rodzaju  świadczeń, 
warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną  dla  nauczycieli  i  poprosiła  o  omówienie  jej  Panią  Sylwię  Dydzik  - 
Sekretarz Gminy. 

Sekretarz  Gminy wyjaśniła,  że  pomoc finansowa do tej  pory organizowana 
była na podstawie wewnętrznych regulaminów w każdej jednostce, lecz w związku ze 
zmianą treści  art.  72 ust.  1 ustawy Karta Nauczyciela to organ prowadzący szkoły 
czyli  Rada  Gminy  jest  zobowiązana  do  określenia  rodzaju,  warunków  i  sposobu 
przyznawania świadczeń.

Ponadto w projekcie  uchwały wprowadzono zapis,  że  do podania o  pomoc 
należy  dołączyć  zaświadczenie  o  wysokości  dochodów uzyskanych  ze  wszystkich 
źródeł za trzy miesiące poprzedzające ubieganie się o zasiłek. Koło oddziału ZNP 
w Murowie nie zgadza się z takim zapisem, w związku z tym został spisany protokół 
rozbieżności.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VII/34/2007 w sprawie  określenia  rodzaju świadczeń,  warunków i  sposobu ich 
przyznawania  w  ramach  środków  przeznaczonych na  pomoc  zdrowotną  dla 
nauczycieli, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

3. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  przeprowadzenia 
konsultacji  z  mieszkańcami  gminy Murów w sprawie  wprowadzenia dodatkowych 
nazw miejscowości w języku niemieckim.

Radny  Mariusz  Kotulla  zgłosił  poprawkę  do  projektu  uchwały  
w § 4 pkt 2 w obecnym brzmieniu: 

Każdy  mieszkaniec  biorący  udział  w  konsultacjach  wyraża  swój  głos  poprzez  złożenie 
podpisu w rubryce formularza konsultacyjnego w jednej z rubryk:

− jestem za  ustaleniem dodatkowej  nazwy miejscowości  ………………… w języku 
niemieckim w brzmieniu następującym ………………………………..,

− jestem przeciw ustaleniu dodatkowej nazwy miejscowości ………………………..,
− wstrzymuję się,

Radny uważa, że mieszkańcy, którzy przybędą na konsultacje powinni oddać 
głos „za” bądź „przeciw” i  nie ma potrzeby umieszczania dodatkowego wyboru – 
„wstrzymuję się”, gdyż to może zdezorientować mieszkańców.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały bez zmiany  
w § 4 pkt 2:
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Rada Gminy w obecności 14 radnych oddała następującą ilość głosów: 
6 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”.

Następnie  przewodnicząca  zarządziła  głosowanie  nad  projektem  uchwały  
ze zmianą w § 4 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

Każdy  mieszkaniec  biorący  udział  w  konsultacjach  wyraża  swój  głos  poprzez  złożenie 
podpisu w rubryce formularza konsultacyjnego w jednej z rubryk:

− jestem za  ustaleniem dodatkowej  nazwy miejscowości  ………………… w języku 
niemieckim w brzmieniu następującym ………………………………..,

− jestem przeciw ustaleniu dodatkowej nazwy miejscowości ………………………..,

Rada Gminy w obecności 14 radnych oddała następującą ilość głosów: 
7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”.

Z uwagi na fakt, iż dwóch radnych nie brało udziału w pierwszym  głosowaniu 
mimo, że byli obecni na sali w trakcie głosowania, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Józef Sowada złożył wniosek o reasumpcję głosowania gdyż dwóch radnych nie brało 
udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca Rady Gminy przyjęła wniosek i poddała go pod głosowanie.
Wniosek został jednogłośnie poparty przez 14 obecnych radnych na Sesji Rady 

Gminy.
Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie nad  poprawką do  projektu  uchwały  

w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Mariusza Kotulę.
Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie  nad  projektem  uchwały  ze  zmianą  

w § 4 pkt 2.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  9  głosami  „za”  i  przy  5  głosach 
„wstrzymujących”  – podjęła uchwałę Nr VII/35/2007 w sprawie  przeprowadzenia 
konsultacji  z  mieszkańcami  gminy Murów w sprawie  wprowadzenia  dodatkowych 
nazw  miejscowości  w  języku  niemieckim,  która  stanowi  załącznik  Nr  11  do 
niniejszego protokołu.

4. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia 
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości.

Radny Józef Segiet zapytał czy wysokość bonifikat uległa zmianie. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pozostały one nie zmienione. 
Radny zasugerował, że może jednak powinno się je zwiększyć co miało by 

pozytywny wpływ na  budżet gminy.
Wójt Gminy odpowiedział radnemu, że te budynki są zbyt zaniedbane i nie 

widzi powodu aby je zwiększać na niekorzyść wynajmującego.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  13  głosami  „za”  i  przy  1  głosie 
„wstrzymującym”  –  podjęła  uchwałę  Nr  VII/36/2007  w  sprawie  określenia  zasad 
nabycia,  zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych oraz  ich  wydzierżawiania, 
użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy 
sprzedaży nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. 7.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 8.

Radny  Segiet  nawiązał  do  sprawozdania  Wójta  za  okres  międzysesyjny  tzn.  do 
spotkania Wójta z zarządem LZS St. Budkowice. Jako członek zarządu został upoważniony 
do złożenia na ręce Przewodniczącej Rady Gminy pisma od zarządu LZS St.  Budkowice 
odnośnie przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną kontroli klubu LZS St. Budkowice.

Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała  pismo,  które stanowi załącznik  Nr 13 do  
niniejszego protokołu. 

Radny  Segiet  zwrócił  się  z  pytaniem do  Komisji  Rewizyjnej  na  jakiej  podstawie 
stwierdzono, że została wydatkowana zbyt duża kwota na zakup paliwa do koszenia trzech 
boisk i czy decydując się na kontrolę kierowali się uchwałą Rady Gminy Nr VII/37/2003  
w sprawie statutu Gminy Murów. Ponadto dodał, że jednostka kontrolowana nie otrzymała 
protokołu pokontrolnego. 

Wójt  Gminy  w  odpowiedzi  przytoczył  zestawienie  wydatków  za  paliwo  
LZS St. Budkowice oraz pozostałych dwóch klubów i niestety kwota wydatkowana przez 
LZS St. Budkowice wydała się Komisji Rewizyjnej nieproporcjonalnie wysoka w stosunku 
do pozostałych klubów i stąd też taka decyzja, że należy ograniczyć środki na zakup paliwa. 
Ponadto w ślad za pismem, które zostało wysłane do prezesa zarządu w sprawie wyjaśnienia 
zużycia  paliwa  i  chwilowego  wstrzymania  dalszych  zakupów,  Wójt  poinformował,  że 
osobiście  kilka  razy  dzwonił  do  prezesa  i  namawiał  do  wspólnego  spotkania  w  celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Niestety nikt z członków zarządu nie zechciał się spotkać, 
więc dlatego wypłata rachunków została wstrzymana.

Radny Segiet zapytał również czy KS Unia Murów i LZS Radomierowice zakupiły  
w bieżącym roku kosiarki – traktorki do koszenia trawy i z jakich środków dokonały takich 
zakupów.

Radny  otrzymał  odpowiedź  od  prezesa  LZS  Radomierowice  Pana  Władysława 
Stankiewicza oraz od Wójta. Kosiarki zostały zakupione ze środków przyznanych w budżecie 
na działalność poszczególnych klubów sportowych.

Wobec powyższego Radny Segiet chciał się dowiedzieć czy gospodarze owych boisk, 
koszą je  w ramach swoich obowiązków, a skoro tak to  czym powinien kosić  gospodarz  
w Starych Budkowicach skoro klub nie posiada takiej kosiarki.

Ponadto pyta w jaki sposób powinno się rozliczać prywatne osoby, które koszą boisko 
swoim sprzętem, bo do tej pory zwracano tym osobom tylko koszty poniesione na paliwo. 

Dodał  również,  że  w protokole  pokontrolnym są  pewne  niejasności,  gdyż  notatka 
służbowa stanowiąca załącznik do protokołu a mówiąca o przyczynach zużycia dużej ilości 
paliwa,  powinna  być  wystarczającym  potwierdzeniem  owego  faktu,  wobec  tego  we 
wnioskach  pokontrolnych  zapis  mówiący  o  ograniczeniu  wydatków  na  paliwo  jest 
zaprzeczeniem przyjętej informacji.

Głos  zabrała  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Brygida  Sygulka,  która 
poinformowała  radnego,  że  Komisja  dokonuje  kontroli  wydatków  Wójta,  podobnie  jeśli 
mowa o zabezpieczeniu zbiornika p. poż. to ten wniosek również jest kierowany do Wójta. 
Ponadto prezes LZS nie był obecny na kontroli mimo powiadomienia a protokół pokontrolny 
prezes osobiście odebrał w Urzędzie Gminy, co jest asygnowane jego podpisem na oryginale 
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dokumentu. Natomiast jeśli  chodzi o koszenie boisk to ze wspomnianej notatki służbowej 
wynika,  że LZS utrzymuje dwa boiska i w tym kontekście Komisja rozpatrywała zużycie 
paliwa. O trzecim boisku, które LZS musi kosić, Komisja dowiedziała się właśnie teraz.

Radny Segiet zwrócił uwagę, że na kontroli był zastępca prezesa oraz członek zarządu, 
prezes nie mógł być osobiście. Pyta również dlaczego Komisja, będąc na boisku, nie zapytała 
o zużycie paliwa.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, że będąc na kontroli na obiekcie 
LZS St.  Budkowice  nie  mogli  mieć  ze  sobą  faktur,  gdyż  takich  dokumentów nie  można 
wynosić poza Urząd, więc będąc jeszcze na boisku nie wiedzieli jakie było zużycie paliwa.

Radna Antonina Adamczyk zapytała Wójta jakie efekty dało spotkanie z dłużnikami 
byłej huty, czy są jakieś szanse na odzyskanie części długu oraz czy w ramach modernizacji 
oświetlenia ulicznego zaplanowano założenie dodatkowego punktu świetlnego obok ośrodka 
zdrowia w Starych Budkowicach.

Wójt  odpowiedział,  że  szanse  na  odzyskanie  długu  są  duże,  natomiast  odnośnie 
dodatkowego  punktu  świetlnego,  nie  będzie  można  go  założyć  w  ramach  modernizacji 
oświetlenia ale w przyszłości na pewno zostanie on założony.

Radna Adamczyk zwróciła się również do Przewodniczącej Rady Gminy oraz radnych 
z  prośbą o odwołanie  jej  z  funkcji  zastępcy przewodniczącego Komisji  Oświaty Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Następnie  głos  zabrał  Radny  Segiet,  który  przytoczył  Przewodniczącej  Komisji 
Rewizyjnej fragment statutu gminy mówiący o kontrolach prowadzonych przez Komisję ale 
tylko w zakresie ustalonym w jej planie pracy. Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia kontroli nie objętej planem.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  jeszcze  jakieś  uwagi  
i  zapytania  odnośnie  poruszonego  tematu.  Uznała,  że  skoro  temat  został  wyczerpany  to 
można poruszyć inne, równie ważne sprawy.

Radny  Mariusz  Kotulla  zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą  o  przegłosowanie  jego 
wniosku  z  poprzedniej  sesji,  dotyczącego  ustawienia  znaku  ograniczającego  przejazd 
samochodami ciężarowymi powyżej 5 ton na drodze z Murowa do Grabczoka gdyż uzyskał 
odpowiedź  z  Urzędu  Gminy  informującą  go,  że  wymagane  jest  aby  Rada  Gminy 
przegłosowała na sesji wniosek Radnego. Do Starostwa Powiatowego winno być skierowane 
stanowisko Rady Gminy a nie Radnego.

Wniosek  został  jednogłośnie  poparty  przez  14  obecnych  radnych  na  Sesji  
Rady Gminy.

Korzystając z obecności na sesji radnego powiatu Pana Rudolfa Mohlek, radny Segiet 
zwrócił uwagę na fatalną jakość wykonywanych prac remontowych na naszych drogach oraz 
na  próbę  udrożnienia  studzienki  kanalizacyjnej  w  rynku  w  Starych  Budkowicach,  która 
niestety w dalszym ciągu jest niedrożna. 

Radny powiatu Pana Rudolf Mohlek odpowiedział, że jest uszkodzona rura i niestety 
wymagana jest wymiana całego odcinka kanalizacji. Zarząd Dróg Powiatowych oczywiście 
zdaje sobie z tego sprawę, ale kiedy przystąpią do naprawy kanalizacji to niestety na chwilę 
obecną nie jest w stanie odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o remonty dróg to stanowisko 
Dyrektora ZDP jest takie, że  „łatanie dziur” będzie się odbywało w takich miejscach gdzie te 
dziury faktycznie stwarzają niebezpieczeństwo.

Radny Segiet zwrócił się z pytaniem do Wójta kiedy rozpocznie się planowany remont 
Biblioteki  w  Starych  Budkowicach.  Przypomina,  że  w  budżecie  na  ten  cel  zostało 
zaplanowane ok. 24 tysiące.

Wójt  odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  remont  został  odłożony  gdyż  koło 
mniejszości  niemieckiej  ze  Starych  Budkowic  wystąpiło  z  wnioskiem  o  dofinansowanie 
remontu do Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Jeśli 
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prośba  zostanie  rozpatrzona  pozytywnie  to  dysponując  większą  kwotą  będzie  można 
przeprowadzić generalny remont. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na 
zabezpieczenie budynku przed większymi zniszczeniami.

Radny  Kotulla  zauważył,  że  kilka  lat  temu  mniejszość  niemiecka  przeznaczyła  
50 tysięcy i dlaczego wtedy nie pomyślano o poważniejszym remoncie.

Wójt odpowiedział, że te pieniądze zainwestowano w remont centralnego ogrzewania 
i wymianę okien. 

Sołtys  St.  Budkowic  dodał,  że  to  on  był  głównym  wnioskodawcą  o  ową  pomoc 
finansową  i  miała  polegać  ona  na  tym,  że  te  50  tysięcy  miało  zostać  rozdysponowane 
pomiędzy poszczególne DFK na cele doposażenia i poprawę stanu technicznego siedziby, pod 
warunkiem że Urząd Gminy podpisał by umowę bezpłatnego wynajmu i utrzymania przez 
okres 10 lat.

Radny Kotulla zwrócił się z pytaniem do radnych powiatu jaką reakcję w powiecie 
wywołała ostatnia nawałnica jaka nawiedziła Murów i powywracała drzewa bo wiele pism 
zostało wysłanych z prośbą o wycinkę i przycięcie rozrośniętych konarów drzew. Dlatego też 
zwraca  się  z  prośbą  do  radnych  powiatu  aby  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  szybciej  
i  skuteczniej  rozpatrywano  wnioski  mieszkańców  gdyż  w  gestii  ZDP  jest  również 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Radny powiatu Pana Rudolf Mohlek odpowiedział, że nikt nie jest w stanie zapewnić 
100 % bezpieczeństwa bo w czasie silnych wiatrów może się stać cokolwiek innego, nie 
zawinionego przez drzewa, a chyba nikomu nie chodzi o to żeby powycinać wszystkie drzewa 
rosnące  wzdłuż  dróg  i  w pobliżu  domostw.  Ponadto   poinformował,  że  na  każdy sygnał 
mieszkańców, pisemny bądź ustny, natychmiast reaguje.

Radny Kotulla zapytał jeszcze czy prace przy obławianiu drzew na ulicy Lipowej były 
planowane  wcześniej  czy  po  prostu  zaczęto  to  robić  po  wichurze,  która  przewróciła  na 
przedszkole drzewo. 

Radny Mohlek odpowiedział,  że  prace takie  były przewidywane, niemniej jednak  
z powodu zniszczeń jakich dokonała ostatnia wichura prace te zostały przyspieszone.

Radny  Kotulla  zauważył,  że  teraz  jest  odpowiedni  moment  aby  naciskać  ZDP  
o szybsze i skuteczniejsze działanie bo nie można dopuścić do kolejnych nieszczęść. 

Wójt Gminy dodał, że on ze swojej strony zwracał się z prośbą o powołanie komisji, 
która oceniłaby stan drzew. Komisja przyjechała, wytypowała 18 drzew do obłowienia, po 
telefonie  do Dyrektora przyjechała kolejna komisja,  która  wytypowała kolejne 10 drzew.  
Ale to jest wszystko co ze strony Urzędu można zrobić w tej sprawie. 

Głos  w tej  sprawie  zabrała  również  radna  powiatu  Pani  Barbara  Kamińska,  która 
poinformowała, że na Komisji Budżetowej, której jest członkiem, monitowała u Dyrektora 
ZDP aby przy remontach dróg bądź planowanych inwestycjach, uwzględnić również wycinkę 
przydrożnych drzew, przynajmniej tam gdzie w pobliżu jest las.

Apeluje również do sołtysów aby ponownie wystąpić z pismem do ZDP, tym razem 
o zweryfikowanie miejsc  gdzie  rosnące drzewa i  krzewy,  które zagrażają  bezpieczeństwu 
ograniczając widoczność. Radna zwróciła się do sołtysów z prośbą aby pomogli ustalić czy na 
terenie  sołectwa  znajdują  się  takie  miejsca  i  gdzie.  Ponadto  należy  zaapelować  do 
mieszkańców prywatnych posesji aby teren przed posesją, głownie przy skrzyżowaniach, nie 
był  zbyt  zarośnięty  bądź  nadmiernie  obsadzony  krzewami,  ograniczającymi  widoczność 
wyjazdu z drogi.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Murowie Pani Ewa Janas wnioskuje aby ocenić 
stan lipy rosnącej obok przedszkola, gdyż obawia się, że dąb, który ostatnio przewrócił się na 
przedszkole, mógł uszkodzić również korzenie lipy.
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Sołtys wsi Stare Budkowice wnioskuje, aby komisje, które oceniają stan przydrożnych 
drzew,  zwróciły  uwagę na konary wrastające w linie  elektryczne,  gdyż taki  stan również 
powoduje zagrożenie.

Sołtys wsi Okoły Pan Krystian Kuczera zwrócił się z pytaniem do Wójta czy zostały 
już  podjęte  czynności  odnośnie  poprowadzenia  wody  do  wsi  Okoły  i  czy  będzie 
przeprowadzony remont drogi we wsi Czarna Woda.

Wójt  odpowiedział,  że  firma,  która  będzie  remontowała  drogę  w  Dębińcu 
wyremontuje również tę w Czarnej Wodzie lecz w chwili obecnej jest problem z zakupem 
kamienia,  musimy  czekać,  ale  jak  tylko  będzie  można  kupić  kamień,  natychmiast 
rozpoczynamy prace w Dębińcu i Czarnej Wodzie.

Natomiast odnośnie poprowadzenia wody do Okół musimy jeszcze poczekać, gdyż  
z własnych środków nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tak dużej inwestycji, dlatego też 
rozpoczęliśmy prace nad projektem o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Sołtys wsi Okoły dodał iż wie o remoncie drogi w Grabczoku i tam akurat kamień jest 
więc jak to możliwe, że na inne remonty nie można kupić kamienia.

Wójt wyjaśnił, że drogę w Grabczoku remontuje inna firma, która wcześniej kupuje 
kamień i magazynuje go u siebie więc na chwilę obecną nie mają problemu z tym materiałem.

Następnie  głos  zabrał  Pan  Ernest  Malik  dyrygent  w  zespole  orkiestry  dętej 
Stowarzyszenia Artystycznego „Spotkanie”. Przedstawił historię zespołu oraz jego dokonania. 
Dodał  również,  że  Stowarzyszenie  występuje  nieodpłatnie  i  utrzymuje  się  
z środków członków zespołu, ze strony Urzędu Gminy nie otrzymuje żadnej pomocy. 

Dlatego też Rada Sołecka Stare Budkowice postanowiła dofinansować Stowarzyszenie 
przeznaczając 2 tyś. zł na zakup potrzebnej kserokopiarki. 

Niestety  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  przeprowadziła  w  Urzędzie 
Gminy w Murowie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej za 2006 rok i uznała, że 
dotacja została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Skutkiem tego Urząd Gminy 
w Murowie wydał decyzję  zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do 
budżetu  Gminy.  Wydana  decyzja  określa  zarówno  kwotę  dotacji  do  zwrotu  jak  
i  termin  naliczenia  odsetek.  Ponadto  Stowarzyszenie  zostało  pozbawione  możliwości 
korzystania z jakichkolwiek dotacji przez okres trzech lat.

Członkowie Stowarzyszenia czują rozgoryczenie, że nie zostali  poinformowani  
o postanowieniach pokontrolnych RIO wcześniej. Oczywiście dotacja zostanie zwrócona 
do budżetu gminy ale to może się równać z rozwiązaniem.

Skarbnik  Gminy  udzieliła  Panu  Malikowi  wyjaśnienia  dlaczego  dotacja  podlega 
zwrotowi i że Zarząd Stowarzyszenia był wcześniej informowany o możliwości zaistnienia 
takiej sytuacji a pismo w sprawie dokonania zwrotu zostało wysłane po otrzymaniu zaleceń 
pokontrolnych. Ponadto Pan Fila i Pan Segiet byli kilkakrotnie w Urzędzie i były prowadzone 
rozmowy odnośnie zakupu kserokopiarki, sugerowano również aby wstrzymać się z zakupem 
jeszcze w 2006 roku gdyż korzystniej  będzie  zakupić sprzęt  w 2007 roku.  Jednakże pod 
wpływem nacisku Prezesa Stowarzyszenia i decyzji Wójta Gminy została wydana zgoda na 
przeznaczenie dotacji na zakup kserokopiarki co teraz skutkuje decyzją o zwrocie tej dotacji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Józef Sowada zaproponował aby nie szukać 
winnego już po czasie tylko spróbować dojść do porozumienia, znaleźć sposób na wyjście  
z tej sytuacji.

Wójt dodał, że wydał Pani Skarbnik polecenie o przekazaniu dotacji i Stowarzyszenie 
nie może mieć pretensji do pracowników Urzędu a tylko do Wójta.

Radna  Antonina  Adamczyk,  która  jest  sekretarzem  Stowarzyszenia,  informuje 
nieoficjalnie, że Stowarzyszenie będzie musiało się rozwiązać, gdyż przez okres trzech lat nie 
będzie w stanie utrzymać się bez dotacji.
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Wójt  zaproponował  również  aby  spotkać  się  z  Zarządem  Stowarzyszenia  
i przedyskutować problem, spróbować znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu 
stron.

Radny Gerard Wierzgala uważa, że sprawa Stowarzyszenia nie powinna być kwestią 
najważniejszą na sesji, w rozmowy powinni być zaangażowani prawnicy a nie radni.

Sołtys wsi Stare Budkowice wnioskuje, aby Urząd Gminy zwrócił dotację sołectwu 
Stare Budkowice, skoro to właśnie sołectwo przekazało dotację Stowarzyszeniu.

Komendant  Gminny OSP Pan Bogdan Rak zaprosił  radnych,  Wójta,  pracowników 
Urzędu oraz gości obecnych na sesji na gminne zawody strażackie, które odbędą się w sobotę 
(30 czerwca) o godz. 1400 w Grabczoku.

Pan Zygmunt Hink Sołtys wsi Stare Budkowice poinformował, że wczoraj odbyła się 
pierwsza  narada  sołtysów  nowej  kadencji  w  związku  z  czym  przedstawia  następujące 
wnioski:

1. przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji mienia sołectwa Stare Budkowice;
2. przesłanie projektu regulaminu utrzymania czystości do wszystkich sołtysów w celu 

skonsultowania go wspólnie z Radą Sołecką;
3. przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich terenów zielonych: boisk, placów zabaw, 

zbiorników  p.  poż.  i  innych  obiektów  podlegających  regulaminowi  utrzymania 
czystości w poszczególnych sołectwach;

4. wprowadzenie  odbioru  prac  remontowych  (remont  dróg)  oraz  innych  prac 
wykonywanych na terenie gminy. Odbiór prac powinien być prowadzony z udziałem 
członów Rady Sołeckiej lub sołtysa w danym sołectwie;

5. jednoznaczne  określenie  sposobu  wykonywania  określonych  czynności  prawnych 
przez sołtysów i sołectwo;

6. upoważnienie  Urzędu  Gminy  do  zawierania  umów  dzierżawy  bezpłatnej  na  cele 
charytatywne, np.: kontenery PCK, na zbiórkę odzieży, urządzeń, żywności itp.
Sołtys  informuje  również,  że  5  sierpnia  przez  gminę  Murów  będzie  przechodziła 

piesza pielgrzymka z Legnicy do Częstochowy i ok. 1500 osób będzie nocować w Starych 
Budkowicach. W związku z tym prosi obecnych na sesji aby zapewnić pielgrzymom pomoc.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  o  godzinie  
14:50 zamknęła sesję.
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