
PROTOKÓŁ Nr IX/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 25 października 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek o godz. 10:00 otworzyła IX sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny Mariusz Kotulla – 
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  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.
4. Informacja  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotycząca  oświadczeń 

majątkowych.
5. Informacja Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2007 r.
6. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników 

do Sądu Rejonowego w Kluczborku.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) zgłoszenia  sołectw:  Nowe  Budkowice,  Radomierowice  i  Młodnik  

do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim;
3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Jednocześnie  dodała  iż  w  związku  z  przybyciem  na  sesję  przedstawicieli  Policji 
proponuje zmianę porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu – działalność Komisariatu 
Policji w Gminie Murów.

Wobec powyższego nowy porządek obrad 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.
4. Informacja  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotycząca  oświadczeń 

majątkowych.
5. Działalność Komisariatu Policji w Gminie Murów.
6. Informacja Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2007 r.
7. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
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9. Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników 
do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) zgłoszenia  sołectw:  Nowe  Budkowice,  Radomierowice  i  Młodnik  

do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim; 
3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

11. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 13 września 2007 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyła Radzie informację nt. swojej działalności  
w okresie między sesyjnym.

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Starych Budkowicach 12 października 2007 r., 
udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mienia  22  października  2007  r.,  co  tygodniowy  dyżur  
w Urzędzie Gminy w poniedziałki od godz. 1400 do 1600.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 3.

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

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych uwag oraz zapytań.
Następnie  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  przedstawił  sołtys  wsi  Stare 

Budkowice Pan Zygmunt Hink.
Poinformował, że w Starych Budkowicach odbyło się zebranie wiejskie, na którym 

został  przyjęty  plan  rozwoju  sołectwa  St.  Budkowice,  została  również  podjęta  uchwała  
w sprawie opinii sprzedaży Ośrodka Zdrowia w St. Budkowicach: pozytywnie zaopiniowano 
sprzedaż mieszkań nad Ośrodkiem, negatywnie zaopiniowano sprzedaż Ośrodka Zdrowia.

Dodał również, iż na terenie gminy przebywała komisja w sprawie wycinki drzew  
i poprawienia drożności linii energetycznych, lecz mimo wnioskowania o możliwość udziału 
przy pracach komisji, nie został poinformowany o terminie przybycia komisji, w związku  
z czym nie uczestniczył w jej pracach ze szkodą dla mieszkańców.

Sołtys  poinformował  również,  że  wiele  mieszkańców  St.  Budkowic  zakłada 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
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Podziękował również Policji za patrolowanie okolic dyskoteki jednocześnie zwracając 
się z prośbą o możliwość zwiększenia patroli,  gdyż powracająca z dyskotek młodzież nie 
zawsze zachowuje się poprawnie czego efektem są kolejne zniszczone znaki drogowe.

Ad. 4.

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń 
majątkowych, złożonych  przez osoby   zobowiązane do złożenia takich oświadczeń Wójtowi.

Wójt Gminy poinformował, że pracownicy Urzędu Gminy w Murowie i kierownicy 
jednostek  organizacyjnych  gminy,  zobowiązani  do  złożenia  oświadczeń  majątkowych  
w terminie do 30 kwietnia 2007 r., takie oświadczenia złożyli w wyznaczonym terminie.

Przyjęte  oświadczenia  majątkowe  zostały  przeanalizowane  i  porównane  z  kopią  
PIT oraz poprzednimi oświadczeniami i kopią PIT – nie stwierdzono uchybień.

Przewodnicząca  Rady Gminy poinformowała,  że  oświadczenia majątkowe radnych 
zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie.

Ad. 5.

Komendant Policji w Dobrzeniu Wielkim Podinspektor Tomasz Bilski podziękował 
radnym za wsparcie finansowe na zakup radiowozu dla komisariatu.

Poinformował,  że  na  pierwszą  sesję  w  nowym  roku  przygotuje  sprawozdanie 
całoroczne z pracy komisariatu.

Na prośbę sołtysa St.  Budkowic dotyczącą częstszych patroli  w okolicy dyskoteki 
odpowiedział, iż na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, gdyż Komisariat boryka się  
z problemem niedoboru funkcjonariuszy.

Zwrócił  się  również  do  radnych  i  sołtysów  z  prośbą  o  przesyłanie  pisemnych 
wniosków  lub  sugestii  do  Komisariatu  jako  wniosek  Rady  Gminy  bądź  jako  wnioski 
społeczne a one na pewno będą rozpatrywane i podejmowane będą kroki w celu poprawy 
działań Policji.

Komendant  poinformował  również,  że  Prezydent  Opola  podpisał  z  Komendantem 
Miejskim  Policji  porozumienie,  na  mocy  którego  zostały  przeznaczone  określone  środki 
finansowe  na  służby  dodatkowe  ponadnormatywne  w  miejscach,  które  może  wskazać 
samorząd. Gmina Murów również może wystąpić do Prezydenta z wnioskiem o podpisanie 
takiego  porozumienia,  kilka  gmin  na  terenie  Opolszczyzny  skorzystało  już  z  takiej 
możliwości.

Ad. 6.

Przewodnicząca poinformowała radnych, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 
przesłała  do  Rady  Gminy  Uchwałę  Nr  315/2007  z  dnia  21  września  2007  r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą  przebieg 
wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2007 r.,  która stanowi załącznik Nr 7 do  
niniejszego protokołu.
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Ad. 7.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poinformowała,  że  Kolegium  Sądu  Okręgowego  
w Opolu na kadencję lat 2008 – 2011 ustaliło dla Rady Gminy wybór następującej liczby 
ławników:  do  Sądu  Rejonowego  w  Kluczborku  –  6  ławników,  z  tego  do  Sądu  Pracy 
działającego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku – 3 ławników.

Powołany  uchwałą  Nr  VIII/39/2007  z  dnia  13  września  2007  r.  zespół  do  spraw 
opiniowania  kandydatów  na  ławników,  rozpatrzył  i  pozytywnie  zaopiniował  zgłoszone 
kandydatury. Protokół z posiedzenia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 
stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 
Ad. 8.

Przewodnicząca zarządziła powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
tajnych wyborów ławników.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Antonina Adamczyk – Przewodniczący 
2. Sebastian Nowicki – Członek
3. Janusz Pośpiech – Członek

Ad. 9.

Komisja Skrutacyjna po wypisaniu kart do głosowania rozdała je radnym.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała regulamin tajnego głosowania,  który 

stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Po  przeliczeniu  głosów  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  protokół, 

który stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu, z wyników tajnego głosowania na 
ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku,  w którym stwierdza się,  że  na ławników 
kadencji 2008 – 2011 zostali wybrani jak niżej:

1. Mariola Klemens
2. Hubert Nanko

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IX/45/2007 w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku, 
która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

1. Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 
2007.
Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  omówiła  zmiany  w  budżecie  informując,  że 
zwiększenie  budżetu  o  1.950  zł  jest  związanie  z  pozyskaniem  środków  sołectwa 
Zagwiździe na zorganizowanie dożynek. Środki te zostały pozyskane od sponsorów 
więc musiały one zostać ujęte w budżecie. Kolejne zmiany  to tylko przesunięcia  
w działach i nie powodują one zwiększenia budżetu bądź niedoboru budżetowego. 
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IX/46/2007 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007, która stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
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2. Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw: Nowe Budkowice, 
Radomierowice i Młodnik do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim. 
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IX/47/2007 w sprawie  zgłoszenia  sołectw:  Nowe Budkowice,  Radomierowice  
i  Młodnik do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim,  która stanowi 
załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

3. Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała  uchwałę  w sprawie rozpatrzenia  skargi  na 
działalność Wójta Gminy.
Radny Józef Sowada zwrócił się z pytaniem do Sołtysa Pana Zygmunta Hink czy była 
podjęta  uchwała,  o  której  mowa  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  w  sprawie 
rozpatrzenia skargi.
Sołtys  odpowiedział,  ze  wszelkie  dokumenty  jakie  powinien  dostarczyć  do  urzędu 
zostały  dostarczone  w  terminie  a  jeśli  ktokolwiek  ma  zastrzeżenia  do  prac  Rady 
Sołeckiej niech to zgłosi owej Radzie.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  12  głosami  „za”  i  przy  2  głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr IX/48/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy, która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 11.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 12.

 Wójt powrócił do tematu komisji oceniającej stan drzew na terenie gminy. Nie wie jak 
to  się  stało,  że  nie  wszyscy  sołtysi  zostali  o  tym fakcie  powiadomieni,  ale  taka  komisja 
jeszcze  raz  się  zbierze  w listopadzie  i  wtedy  na  pewno  wszyscy  zostaną  powiadomieni  
w terminie.

Radny Gerard Wierzgala zwrócił się do Wójta z pytaniem czy został wysłany wniosek 
do ZDP w sprawie naprawy pobocza na drodze z Murowa w stronę Kup. Wniosek został 
złożony na sesji w dniu 13 września 2007 r.

Wójt  odpowiedział,  że  wniosek został  wysłany do  ZDP 20 września  2007 r.  więc 
Dyrektor do tego czasu powinien już zapoznać się z wnioskiem.

Radna Antonina Adamczyk zapytała  Wójta  o  postęp w sprawie wymiany lamp na 
energooszczędne.

Wójt odpowiedział, że w miesiącu lipcu została podpisana umowa, w której określono 
termin zakończenia prac na koniec bieżącego roku a kilka dni temu Zakład Energetyczny 
zapewnił, że wywiąże się z umowy w terminie.

Radny Józef  Segiet  zwrócił  się  do Wójta  z  prośbą o zainteresowanie się  tematem 
hydrantu na nowej drodze przy budynkach szkolnych gdyż jest tam wąsko i może się zdarzyć, 
że przejeżdżający samochód uszkodzi hydrant.

Radny Józef  Sowada  zapytał  Wójta  czy  jest  jakiś  nadzór  nad  ZDP,  który  kładzie 
chodnik w Zagwiździu, bo docierają sygnały, że w wielu miejscach nowo położony chodnik 
się zapada.

Wójt odpowiedział, że niestety Gmina nie może kontrolować przebiegu prac ZDP ale 
dzięki interwencji jednego z mieszkańców Zagwiździa udało się powstrzymać prace, gdyż 
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firma  chciała  kłaść  kostkę  brukową  na  złe  podłoże.  Zaapelował  również  do  wszystkich 
zebranych aby informowali urząd jeśli zauważą, że prace są wykonywane niedbale lub ze 
złych materiałów.

Radny  Sebastian  Nowicki  zapytał  Wójta  czy  potencjalny  nabywca  byłej  huty,  
o którym Wójt wspominał na poprzedniej sesji  zdecydował się na kupno oraz czy obecni 
właściciele uregulują zaległości podatkowe. Ponadto należy w jakiś sposób zabezpieczyć ten 
teren gdyż powstaje tam coraz większe wysypisko śmieci.

Wójt  odpowiedział  radnemu,  że w dalszym ciągu trwają  rozmowy z ewentualnym 
nabywcą huty ale jak na razie nie mają one charakteru oficjalnie wiążącego. Co do zaległości 
podatkowych ciążących na hucie nie można było nic więcej zrobić jak skierować sprawę do 
komornika, co też zostało uczynione.

Sołtys  Zygmunt  Hink  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem  w  jaki  sposób  będzie 
rozwiązana sprawa z padłą zwierzyną, z kim należy się kontaktować w takim przypadku  
bo w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów brak jest zapisu 
informującego o sposobie postępowania w takim przypadku.

Kolejną  sprawą  jaką  poruszył  sołtys  jest  informacja  jaką  otrzymali  sołtysi,  że  na 
terenie gminy działają cztery przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem nieczystości. Stąd też 
kolejne pytanie skierowane do Wójta brzmi: co należy zrobić jeśli ktoś wywozi nieczystości 
innym transportem niż do tego wyznaczonym.

Sołtys  poruszył  również  kwestię  możliwości  przeprowadzenia  szkolenia  sołtysów  
z zakresu pisania uchwał i protokołów.

Wójt zobowiązał się odpowiedzieć na te pytania na kolejnej sesji.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach Pani Zofia Golec zapytała 

Wójta  kiedy  będzie  ukończona  kanalizacja  całej  gminy  i  czy  przedszkole  będzie  mogło 
skorzystać z możliwości zainstalowania ekologicznej oczyszczalni przy tym obiekcie gdyż 
wiadomo, że koszt wywozu nieczystości z szamba, z którego korzysta również OSP oraz 
„Karczma” prowadzona przez Radną Lidię Urban jest bardzo wysoki. Pani Dyrektor zapytała 
również czy taka możliwość jest dopuszczalna przy Ośrodku Zdrowia w St. Budkowicach 
gdyż mieszkańcy nad ośrodkiem również rozważają taką możliwość.

Wójt  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  może  pozwolić  na  powstanie 
oczyszczalni przy przedszkolu gdyż projekt kanalizacji gminy Murów został wykonany już 
dawno i był bardzo kosztowny, przedszkole znajduje się w zwartej zabudowie i nie będzie 
problemów z podłączeniem do kanalizacji a budowa ekologicznej oczyszczalni też jest dosyć 
droga więc nie może sobie pozwolić na taką niegospodarność.

Radny Józef Sowada ponownie zwrócił się do Wójta z pytaniem czy jest możliwość 
uzyskania refundacji z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przydomowej ekologicznej 
oczyszczalni jeśli gmina ma projekt kanalizacji.

Radni  podjęli  dyskusję  na  temat  koncepcji  kanalizacji,  modernizacji  oczyszczali 
ścieków w Murowie oraz możliwości wybudowania nowej oczyszczalni. 

Wójt  odpowiadał  na  kolejne  pytania  i  sugestie  radnych  ale,  co  powtarzał 
niejednokrotnie, wiele zależy od tego czy otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:30 zamknęła sesję.
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Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Lisek


