
PROTOKÓŁ Nr XI/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 27 grudnia 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek o godz. 10:00 otworzyła XI 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 z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów,
3) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów;
4) ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  pierwszej  kategorii 

zaszeregowania  w tabeli  miesięcznych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego 
pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punktu;

5) dokonania  zmian  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2008.

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

Jednocześnie  dodała  iż  w  związku  z  przedłożeniem  dodatkowego  projektu  uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny cmentarza komunalnego na rzecz Parafii 

pw.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Zagwiździu  proponuje  zmianę  porządku  obrad 
poprzez dodanie tej uchwały jako podpunkt 6 oraz zamianę kolejności punktu 4 i 5 porządku 
obrad.

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z 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) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów,
3) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów;
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4) ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  pierwszej  kategorii 
zaszeregowania  w tabeli  miesięcznych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego 
pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punktu;

5) dokonania  zmian  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2008;

6) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny cmentarza komunalnego na rzecz 
Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
6. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad, wobec 
czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29 listopada 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:

− 7 grudnia: spotkanie opłatkowe w Caritas Zagwiździe;
− co tygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy;
− sprawy bieżące.
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.

Obecny na sesji  mieszkaniec gminy Pan Alfred Mikulla  poruszył kwestię  zebrania 
wiejskiego  w  Zagwiździu,  na  którym  podjęto  uchwałę  w  sprawie  dokonania  darowizny 
cmentarza komunalnego na rzecz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu. 
Pan Mikulla stwierdził, że zebranie nie było prawomocne gdyż nie było quorum w związku 
z czym i podjęta uchwała jest nieprawomocna i nie powinna być rozpatrywana na dzisiejszej 
sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Józef Sowada wyjaśnił Panu Mikulla, że dla 
prawomocności zebrania wiejskiego wymagana jest obecność co najmniej 20% mieszkańców 
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uprawnionych do głosowania, mniejsza ilość mieszkańców przybyłych na zebranie powoduje 
konieczność zwołania drugiego zebrania, które może podejmować decyzje i jest prawomocne 
przy  mniejszej  liczbie  uprawnionych  do  głosowania  mieszkańców.  Taka  sytuacja  miała 
miejsce w Zagwiździu co też zostało odnotowane w protokole zebrania wiejskiego.

Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem czy już wszystkie lampy zostały 
wymienione  na  energooszczędne  i  czy  zostały  założone  dodatkowe  lampy,  wcześniej 
wnioskowane.

Wójt  odpowiedział,  że  pozostało  jeszcze  kilka  lamp do  wymiany  i  kilka  nowych 
punktów do założenia  ale  spowodowane jest  to  tym,  że  nie  we  wszystkich  miejscach  są 
sprawne linie, co powoduje przesunięcia w czasie ale sukcesywnie są one eliminowane.

Pan Alfred Mikulla zauważył, że w Starych Budkowicach świecą się lampy nawet  
w dzień co naraża urząd na dodatkowe koszty.

Wójt zaapelował do zebranych, że każde takie przypadki powinny być zgłaszane do 
Urzędu, który natychmiast informuje zakład energetyczny o wszelkich nieprawidłowościach, 
które dzięki takiej interwencji są natychmiast usuwane.

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej żadnych uwag i zapytań.
Następnie  głos  zabrał  Sołtys  Starych  Budkowic  Pan  Zygmunt  Hink,  który  także 

poruszył  problematykę  lamp  mając  nadzieję,  że  zostanie  przeprowadzona  skuteczna 
weryfikacja lamp. Ponadto należało by również przeprowadzić przegląd hydrantów w całej 
gminie.

Sołtys podziękował również Wójtowi, radnym, radzie sołeckie i pracownikom urzędu 
za współpracę, za zrealizowanie wielu zamierzonych zadań.

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 
jest to zmniejszenie budżetu o planowany wcześniej kredyt do zaciągnięcia na budowę 
wodociągu w Okołach. Jest koniec roku, kredyt nie został zaciągnięty więc nie ma 
potrzeby wykazywać go w budżecie.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XI/63/2007 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007, która stanowi 
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodnicząca  odczytała uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji  
i Rady Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XI/64/2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet 
dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XI/65/2007 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów 
oraz sołtysów, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego  w  pierwszej  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli 
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miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  oraz  uzgodnienia 
wartości jednego punktu.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/66/2007  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  
w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, która stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2008.
Radny Józef Segiet zapytał skąd się wzięły skreślenia, na jakiej podstawie wykreślono 
dość istotne zapisy dotyczące zasad przeprowadzania kontroli w punktach sprzedaży 
alkoholu.

6. Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik wyjaśniła, że w ustawie jest zapis, że to Wójt 
upoważnia pracowników do przeprowadzenia kontroli a nie Rada Gminy, więc organ 
nadzoru wskazał, iż należy dokonać zmian w podjętej uchwale dotyczącej Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/67/2007  w  sprawie  dokonania  zmian  w  Gminnym Programie  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, która stanowi załącznik  
Nr 9 do niniejszego protokołu.

7. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
dokonanie  darowizny  cmentarza  komunalnego  na  rzecz  Parafii  pw.  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.

Wiceprzewodniczący  Józef  Sowada  poinformował  radnych,  że  proboszcz 
obecny na zebraniu wiejskim także był za przekazaniem cmentarza na rzecz parafii, 
lecz uświadomił  zebranych,  że dbanie o  porządek na  cmentarzu,  drobne  remonty  
i potrzebne prace konserwacyjne będą należały do parafian.

Kierownik  GOPS  Pani  Maria  Skrzypek  zadała  pytanie  gdzie  zatem  będą 
chowani  bezdomni  zmarli  na  terenie  naszej  gminy  skoro  nie  będzie  cmentarza 
komunalnego.

Sołtys  Zagwiździa  Pan  Krystian  Warzyc   odpowiedział  Pani  Kierownik,  że 
proboszcz zapewnia pochówek takim ludziom.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/68/2007  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  cmentarza 
komunalnego na rzecz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, 
która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  Uchwałę  Nr  428/2007  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy w Murowie projekcie budżetu gminy na 2008 rok.
Przedłożony projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Uchwała  Nr  428/2007  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  stanowi załącznik  
Nr 11 do niniejszego protokołu.

4



Następnie  Przewodnicząca  doczytała  Uchwałę  Nr  430/2007  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przedłożonej wraz z projektem 
uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Murów.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie wnosi uwag co do 
prawidłowości przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy 
kwoty długu Gminy Murów.

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2008 rok.
Radny Józef  Segiet przypomniał, że członkowie Komisji Mienia … zadecydowali  

o wstrzymaniu wszelkich inwestycji do momentu wyjaśnienia czy gmina otrzyma dotację na 
budowę wodociągu. Zapytał czy pozostałe komisję poparły taki wniosek i czy radni mogą 
mieć  pewność,  że  w  przypadku  nie  otrzymania  dotacji  Wójt  wstrzyma  zaplanowane  
w budżecie inwestycje i w ramach tych środków rozpocznie budowę wodociągu na Okoły  
i Czarną Wodę.

Skarbnik wyjaśniła radnemu, że pozostałe komisje poparły ten wniosek, co też zostało 
zaprotokołowane.

Radny  Sebastian  Nowicki  zapytał  czy  można  zacząć  działać  równolegle,  czyli 
rozpocząć inwestycje i ruszyć z budową kanalizacji.

Wójt wyjaśnił, że nie jest to możliwe gdyż jeszcze nie ruszył nabór wniosków i tak 
naprawdę jeszcze nie zostało określone kiedy rozpocznie się nabór, ponadto pieniądze z Unii 
będą, ale dopiero w przyszłym roku.

Skarbnik  Gminy  dodała,  że  pieniądze  na  budowę  kanalizacji  są  zabezpieczone  
w postaci kredytu pomostowego, o który gmina wystąpi z chwilą otrzymania potwierdzenia, 
że wniosek o dotację został rozpatrzony pozytywnie, wtedy rozpoczyna się zadanie, które jest 
finansowane z kredytu a w kolejnym roku zaczną spływać środki z Unii, które posłużą do 
spłaty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji.

Pan Alfred Mikulla zapytał w jaki sposób są planowane dochody w budżecie, chodzi 
mianowicie o podatek od dróg.

Skarbnik wyjaśniła, że do budżetu planuje się dochody jako prognoza, które nie są 
stałe. Jeśli na przykład do budżetu nie wpłynie podatek w takiej wysokości jak zaplanowano 
w budżecie bądź wpłynie więcej niż zaplanowano, na sesji można dokonać korekty budżetu, 
jest  to  związane  między  innymi,  że  podatnik  w  każdej  chwili  może  wystąpić  o  zmianę 
klasyfikacji gruntu stąd też mogą wynikać rozbieżności w planie dochodów.

 
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XI/62/2007 w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, która  stanowi załącznik  
Nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 7.

Sołtys  Murowa  Pani  Barbara  Proth  zwróciła  się  do  Wójta  z  pytaniem  czy  firma 
Remondis  ponosi  jakiekolwiek  konsekwencje za  nierzetelne  wywiązywanie  się  ze swoich 
obowiązków,  mianowicie  do  dnia  dzisiejszego  nie  zostały  odebrane  tworzywa  sztuczne, 
których termin  odbioru ustalony był na 17 grudnia.

Wójt  odpowiedział,  że  do  tej  pory  nie  wyciągał  żadnych  konsekwencji  za 
niewywiązywanie się z umowy, lecz od dłuższego czasu zdarzają się takie przypadki, więc 
będzie zmuszony zastosować przewidziane w umowie kary.

Pan  Hink  poinformował,  ze  otrzymał  z  firmy  Remondis  informację  o  zasadach 
odbioru  odpadów,  terminach  i  cenach  na  rok  2008  dla  odbiorców  indywidualnych  
i czy w związku z tym podobną informację wystosuje firma Eko – Trans.

Wójt wyjaśnił, że ze strony urzędu wynika obowiązek zapewnienia firmy do obsługi, 
lecz nie ma kompetencji aby ingerować w ich sposób działania.

Radny Powiatowy Pan Rudolf Mohlek poinformował, że została wydana broszurka  
o  przebiegu „akcji  zima”  na  drogach  powiatowych,  w której  podane  są  ważne  telefony  
i  uważa,  że  taka  informacja  byłaby  przydatna  dla  sołtysów,  w  związku  z  czym  prosi  
o zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy.

Pan  Mikulla  poruszył  problem,  że  wiele  łąk  i  pól,  nawet  o  tej  porze  roku,  jest  
w znacznym stopniu zalanych wodą, jeśli nastąpią opady śniegu i przyjdzie odwilż, sytuacja 
znacznie się pogorszy, co spowoduje duże straty dla rolników, sugeruje więc aby założyć  
w gminie spółkę wodną. Poruszył również temat zwierzyny leśnej, która także czyni duże 
szkody w uprawach, wiele ziem leży ugorem gdyż rolnicy nie chcą uprawiać ziemi właśnie 
z powodu zbyt dużej ilości zwierzyny leśnej.

Kolejną  sprawą jaką  poruszył  Pan  Mikulla  jest  pojawienie  się  bobrów na  naszym 
terenie, sugeruje żeby je wyłapać i stworzyć rezerwat.

Wójt  odpowiedział,  że  kilka  miesięcy  wcześniej,  na  prośbę  starosty,  zostało 
zorganizowane z sołtysami spotkanie dotyczące utworzenia spółki wodnej. Po konsultacjach 
sołtysów z mieszkańcami sołectw okazało się, że nikt nie chce utworzenia spółki wodnej.

Pan  Mikulla  stwierdził,  że  skoro  nie  będzie  spółki  wodnej,  to  może  należałoby 
zatrudnić  dwie  bądź  trzy  osoby,  których  obowiązkiem  byłoby  udrażnianie  rowów, 
odwadnianie łąk i pól, sprzątanie chodników, nawet podczas zimy.

Radny  Segiet  zwrócił  się  do  Wójta  z  podziękowaniem  za  sprawne  i  szybkie 
załatwienie sprawy z przestawieniem hydrantu, który utrudniał poruszanie się samochodami, 
a  który  to  problem  zgłaszał  na  ostatniej  sesji,  życząc  sobie  i  pozostałym  radnym  tak 
sprawnego działania w przyszłości.

Wójt zwrócił się do radnych z prośbą o wydanie opinii na temat sprzedaży mieszkań 
nad  Ośrodkiem  Zdrowia  w  Starych  Budkowicach.  Mieszkańcy  złożyli  wnioski  o  wykup 
mieszkań. Decydowanie o sprzedaży nieruchomości należy do kompetencji Wójta ale w tym 
szczególnym  przypadku  prosi  dodatkowo  radnych  o  wyrażenie  swojej  opinii  poprzez 
głosowanie.

Wiceprzewodniczący Sowada poprosił  Sołtysa  Starych Budkowic o przedstawienie 
opinii mieszkańców dotyczącej sprzedaży mieszkań.

Sołtys poinformował radnych, że na zebraniu wiejskim zapadła decyzja o sprzedaży 
mieszkań.
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Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” , jednym „przeciw” (Teresa 

Lisek)  i  przy  jednym  głosie  „wstrzymującym”  (Brygida  Sygulka)  –  wyraziła  zgodę  na 
sprzedaż mieszkań.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo kierowane do Rady Gminy 
z  prośbą  o  rozpatrzenie  możliwości  uzyskania  podwyżki  płacy  dla  Kierownika  GOPS  
w Murowie.

Radni jednogłośnie uznali, że wynagradzanie kierowników jednostek organizacyjnych 
należy do kompetencji Wójta, zatem Przewodnicząca przekazała pismo do Wójta. 

Wójt Gminy odpowiedział, że rozpatrzy prośbę oraz zarzuty zawarte w piśmie i na 
kolejnej sesji udzieli Pani Kierownik odpowiedzi.

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

Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Lisek


