
PROTOKÓŁ Nr X/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 29 listopada 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek o godz.  10:00 otworzyła  X sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Murów z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  z  podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2008;

3) zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2008;

4) przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego;
5) gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych 

na rok 2008;
6) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
7) gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
8) zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa;
9) podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku;
10) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
11) zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących  na 

terenie Gminy Murów;
12) powiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia 

lustracyjnego;
13) powiadomienia  Sekretarza  Gminy  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia 

lustracyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
6. 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 25 października 2007 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 2.

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

− co tygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy.
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 i zapytań.

Ad. 4.

1. Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 
2007.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła zmiany w budżecie informując, że 
są to  tylko przesunięcia  w działach i  nie  powodują one zwiększenia budżetu bądź 
niedoboru budżetowego. 
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr X/49/2007 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007, która stanowi 
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Murów z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  X/50/2007  w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Murów 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami prowadzącymi  działalność 
pożytku  publicznego  na  rok  2008,  która  stanowi  załącznik  Nr  6  do  niniejszego 
protokołu.

3. Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała  uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy 
Murów na rok 2008.
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Radny Powiatu Pan Rudolf  Mohlek zwrócił  się do radnych z pytaniem czy 
wcześniej  zapoznali  się  z  kalkulacją  przedsiębiorstwa  Prowod  odnośnie  podwyżki 
stawek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Sowada wyjaśnił, że radni zapoznali 
się ze stanowiskiem Prowodu, wyjaśnień udzielił również pracownik Urzędu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i przy 
3 głosach „wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr X/51/2007 w sprawie zatwierdzenia 
taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie  ścieków  na 
obszarze gminy Murów na rok 2008,  która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego 
protokołu.

4. Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała uchwałę  w sprawie  przyjęcia wieloletniego 
programu inwestycyjnego.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  14  głosami  „za”  i  przy  1  głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr X/52/2007 w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu inwestycyjnego, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  gminnego  programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  X/53/2007  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2008, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego 
protokołu.

6. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  gminnego  programu 
przeciwdziałania narkomanii.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  X/54/2007  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania  narkomanii, która 
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

7. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  gminnego  systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr X/55/2007 w sprawie  gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

8. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia 
przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr X/56/2007 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa, która stanowi 
załącznik Nr 12  do niniejszego protokołu.

9. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  podatku  od  środków 
transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr X/57/2007 w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego 
podatku, która stanowi załącznik Nr 13  do niniejszego protokołu.

10.  Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  określenia  stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr X/58/2007 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od tego podatku, która stanowi załącznik Nr 14  do niniejszego protokołu.

11. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących  na terenie Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  12  głosami  „za”  i  przy  3  głosach 
„wstrzymujących”– podjęła uchwałę Nr X/59/2007 w sprawie zwolnienia z podatku 
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od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących  na terenie Gminy Murów, która 
stanowi załącznik Nr 15  do niniejszego protokołu.

12. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika 
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  X/60/2007  w  sprawie  powiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego, która stanowi załącznik Nr 16  do niniejszego protokołu.

13. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza 
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  X/61/2007 w sprawie  powiadomienia  Sekretarza  Gminy o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego, która stanowi załącznik Nr 17  do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.
Wójt odpowiedział sołtysowi Starych Budkowic Panu Zygmuntowi Hink na pytania 

zadane na poprzedniej sesji.
Wójt  poinformował, że w przypadku zlokalizowania padliny, bezdomnych zwierząt 

lub powalonych drzew na terenie gminy należy się skontaktować z pracownikiem urzędu,  
w  czasie  godzin  pracy,  z  Panią  Darią  Dobrosielską  odpowiedzialną  za  dział  ochrony 
środowiska i rolnictwa. Po godzinach pracy urzędu, ale tylko w nagłych przypadkach, można 
telefonować  pod  numer:  504 301 152.  Informacja  ta  została  już  przekazana  wszystkim 
sołtysom.

Odnośnie kolejnego pytania dotyczącego wywożenia nieczystości przypomniał, że na 
terenie gminy działają cztery przedsiębiorstwa zajmujące się tego typu usługami. Informacja 
ta  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  gminy  Murów  w  BIP.  Jeśli  natomiast  ktoś  
z mieszkańców wie o przypadkach nie stosowania się do powyższego, również można się 
kontaktować z Panią Dobrosielską, która jest osobą kompetentną do zajęcia się tą sprawą. 

Natomiast  propozycja  sołtysa  o  przeprowadzeniu  szkolenia  dla  sołtysów  
z zakresu pisania uchwał i protokołów jest słuszna jednakże w budżecie na rok bieżący nie 
został  zaplanowany  taki  wydatek,  ponadto  chęć  udziału  w  szkoleniu  musiałyby  wyrazić 
wszystkie sołectwa. Można rozpatrzyć taką możliwość ale dopiero po nowym roku. 

Ad. 6.

Radna  Antonina  Adamczyk  zwróciła  się  do  Wójta  z  pytaniem  czy  w  związku  
z modernizacją oświetlenia w gminie zostało ujęte w planie zamontowanie dodatkowych lamp 
w Starych Budkowicach, mianowicie jedną na ul. Wołczyńskiej a drugą na już istniejącym 
słupie, skierowaną na ośrodek zdrowia.

Wójt odpowiedział, że lampy zostaną zamontowane.
Radny  Sebastian  Nowicki  zwrócił  się  do  Wójta  z  prośbą  o  wyjaśnienie  kto  jest 

właścicielem drogi dojazdowej do boiska, przebiegającej przy bloku mieszkalnym Spółdzielni 
DOM w Murowie.
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Radna  Lidia  Urban  zapytała  Wójta  czy  rzemieślnicy  mający  zarejestrowaną 
działalność  na  terenie  gminy  uiszczają  podatek  od  pomieszczeń,  które  wykorzystują  do 
prowadzenia swojej działalności.

Wójt wyjaśnił, że nie ma prawnych podstaw do zweryfikowania, który rzemieślnik 
wykorzystuje prywatne pomieszczenia do prowadzenia działalności. Ponadto jest to trudne do 
udowodnienia.

Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem czy, zgodnie z zapewnieniami na 
poprzednich sesjach,  rzeka Budkowiczanka zostanie wyregulowana w przyszłym roku.

Wójt  odpowiedział,  że  w  tym  temacie  nic  się  nie  zmieniło,  rzeka  zostanie 
wyregulowana.

Radny Segiet ponowił również pytanie z ostatniej sesji dotyczące hydrantu na drodze 
przy budynkach szkolnych w Starych Budkowicach, czy zostały poczynione kroki w celu 
przemieszczenia tego hydrantu w bezpieczniejsze miejsce.

Wójt wyjaśnił, że na terenie gminy jest właśnie dokonywany przegląd hydrantów i na 
pewno umiejscowienie tego hydrantu będzie również rozpatrzone.

Radny  Mariusz  Kotulla  zapytał  czy  w  wyniku  tego  przeglądu  będzie  możliwe 
zamontowanie dodatkowych hydrantów w miejscach gdzie są one potrzebne.

Wójt odpowiedział, że jest to przegląd tylko istniejących hydrantów a jeżeli są miejsca 
gdzie występuje potrzeba zamontowania dodatkowych, to można zgłaszać takie wnioski do 
Urzędu.

Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy zwróciła się z pytaniem do Wójta czy we 
wsi  Grabice  będą  zamontowane  dodatkowe  lampy,  gdyż  według  zapewnień,  przy 
modernizacji oświetlenia jest weryfikowana ilość lamp na terenie gminy, czyli w miejscach 
gdzie ich naprawdę brakuje będą montowane dodatkowe lampy.

Wójt  zapewnił,  że  osobiście  wskaże miejsca gdzie  należy zamontować dodatkowe 
oświetlenie.

Radny  Kotulla  zapytał  czy  wniosek  o  ustawienie  znaku  ograniczającego  przejazd 
samochodami  ciężarowymi powyżej  5  ton na drodze  z  Murowa do  Grabczoka został  już 
rozpatrzony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

Wójt odpowiedział, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  o  godzinie  
11:30 zamknęła sesję.
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Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Lisek


