
PROTOKÓŁ Nr XVI/2008
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 października 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji (nieobecny Radny Kazimierz Kuca – nieobecność usprawiedliwiona) 
–  listy  obecności  radnych,  sołtysów  oraz  gości  stanowią  załączniki  
nr 1, 2, 3  do nin. protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco :

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
4. Informacja  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotycząca  oświadczeń 

majątkowych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008;
)2 zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  Nr  64/XI/2007  

z  dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji  
i Rady Gminy Murów;

)3 przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2009; 

)4 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
)5 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
)6 zmiany uchwały  Nr  VIII/40/2007 Rady Gminy Murów z  dnia  13  września 

2007 r.  w sprawie  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie 
Gminy Murów;

)7 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  
i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów;

)8 przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. 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.
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Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 24 września 2008 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 2.

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

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 3.

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 2008 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.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  oświadczenia  majątkowe  radnych 
zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie.

Ad. 4.

1. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian 
budżetu gminy na rok 2008. 
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XVI/116/2008 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2008,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Murów Nr 64/XI/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji i Rady Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XVI/117/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr 64/XI/2007 z dnia 
27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie przyjęcia  Programu 
współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XVI/118/2008 w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Murów  
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2009, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
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4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Radny Powiatowy Rudolf Mohlek stwierdził, że proponowane stawki są zbyt wysokie, 
że jest to znaczna podwyżka, która obciąży mieszkańców. Dodał, że po dokonaniu 
analizy wynika, że nawet ok. 150 zł. więcej będzie musiał podatnik zapłacić, dla mniej 
zamożnych taki wydatek w skali roku jest bardzo obciążający. Dlatego też zwrócił się 
do  radnych  z  prośbą  o  ponowne  rozpatrzenie  tego  projektu  na  komisjach,  nie 
podejmowanie uchwały na tej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad propozycją odrzucenia 
projektu  uchwały w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz 
zwolnień od tego podatku.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  jednogłośnie  odrzuciła  propozycję 
wycofania uchwały.

Wójt Gminy Pan Andrzej Puławski wyjaśnił radnemu, że projekt tej uchwały 
był ostro i długo omawiany na posiedzeniach komisji, radni zapoznali się dokładnie ze 
stawkami, ponadto znacznie korzystniej jest sukcesywnie podnosić stawki niż przez 
kilka lat utrzymywać je na jednakowym poziomie aby nagle drastycznie je podnieść.

Radny Mohlek powiedział, że nie jest przeciwny podnoszeniu stawek ale idea 
jego była inna, uważa, że podobny wzrost można było osiągnąć innymi metodami.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” i przy 4 „wstrzymujących”– 
podjęła  uchwałę  Nr  XVI/119/2008 w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od 
nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego  podatku,  która  stanowi  załącznik  Nr  8  do 
niniejszego protokołu.

)1 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
)2 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
)3 zmiany uchwały  Nr  VIII/40/2007 Rady Gminy Murów z  dnia  13  września 

2007 r.  w sprawie  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie 
Gminy Murów;

)4 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  
i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów;

)5 przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Ad. 6.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 7.

Radny Segiet zwrócił uwagę na bardzo dobrą jakość wykonanych prac związanych  
z regulacją rzeki Budkowiczanka, niepokoi go jednak fakt, że dostęp do śluzy jest otwarty 
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i dochodzi do sytuacji, że ktoś zamyka śluzę. Proponuje aby wystąpić do WZMiUW w celu 
zabezpieczenia jej przed dostępem.

Wójt  odpowiedział,  że  wystąpił  już  pisemnie  do  WZMiUW,  gdyż  otrzymywał 
wcześniej  skargi  od  rolników  i  sołtysa  i  otrzymał  już  odpowiedź,  że  śluza  zostanie 
zlikwidowana jeśli sytuacje takie będą się powtarzać.

Sołtys  Nowych  Budkowic  Pani  Bernadeta  Janus  podziękowała  Wójtowi,  Radzie 
Gminy oraz sponsorom za wsparcie finansowe przy organizacji Dożynek Gminnych.

Sołtys Murowa Pani Barbara Proth zwróciła się do Wójta z pytaniem czy w tym roku 
będzie  jeszcze  planowane wykaszanie rowów, gdyż na  terenie  sołectwa dwa rowy są  tak 
mocno zarośnięte, że mieszkańcy obawiają się o ich przepustowość.

Wójt  wyjaśnił,  że  rowy  te  były  dokładnie  czyszczone,  przekopywane,  więc  nie 
powinno  się  nic  złego  stać,  ale  w  przyszłym  roku  na  pewno  zostaną  one  ponownie 
wyczyszczone.

Pani Sołtys poprosiła również o informację na temat sprzedaży huty, bo jakiś czas 
temu były oferty kupna ale od dłuższego czasu nie mamy żadnej informacji co dalej.

Wójt wyjaśnił, że chętnych na kupno nie brakuje ale odstrasza ich cena wywindowana 
przez obecnych właścicieli.

Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy zwróciła się do Wójta z trzema problemami, 
mianowicie: zaniedbane działki gminne w Grabicach, zbyt rozrośnięte akcje rosnące obok 
remizy, sprzedaż budynków komunalnych gminy. 

Okazuje  się,  że  w  Grabicach  znajduje  się  budynek  gminny,  który  jest  bardzo 
zniszczony i w chwili obecnej lokatorka, która chce kupić ten budynek domaga się niższej 
ceny z  powodu zniszczeń.  Stanowisko Pani  Sołtys  w tej  sprawie  jest  takie  aby właśnie  
tą lokatorkę ukarać za dewastację, bo to właśnie ona i jej rodzina doprowadzili budynek do 
ruiny.

Wójt  odpowiedział  Pani  Sołtys,  że  jesienią  działki  gminne  będą  koszone,  akacje 
zostaną przycięte kiedy tylko opadną liście, natomiast jeśli chodzi o budynek Wójt obiecał 
przyjrzeć się bliżej tej sprawie.

Sołtys  Dębińca Pan Konrad Jaeger  zwrócił  się  do Wójta  z  pytaniem co zrobić  ze 
starymi oponami, które leżą na placu po byłym przedszkolu.

Wójt odpowiedział, że na jesień będą zbierane odpady wielkogabarytowe więc można 
je wystawić do zabrania.

Z  sali  padły  głosy,  że  opony  nie  są  zabierane  ale  Agroma  w Opolu  odbiera  bez 
problemu takie odpady.

Sołtys  Okół  Pan  Kuczera  przypomniał,  że  na  wczorajszym  zebraniu  wiejskim  
w Okołach Wójt obiecał zakup zbiorników na wodę, stąd też pytanie czy dla niego też zostaną 
one użyczone, chodzi konkretnie o okres zimowy, żeby stały one w jakimś pomieszczeniu co 
zapobiegnie zamarznięciu wody.

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną zaplanowany jest zakup dwóch zbiorników 
i nie ma możliwości odstąpić chociaż jednego Sołtysowi gdyż mają one zapewnić wodę całej 
wsi.

Radny Segiet zaproponował Sołtysowi użyczenie swojego zbiornika.

Radny Sebastian Nowicki zawnioskował  o naprawę nawierzchni przy ul.  Wolności 
wzdłuż bloków, jest to droga gminna i jest ona w fatalnym stanie.
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Wójt  odpowiedział,  że  zostało przywiezione 30 ton tłucznia  bo o tyle mieszkańcy 
prosili, skoro okazało się, że ta ilość była niewystarczająca można było przyjść i poprosić  
o dowiezienie kolejnej partii tłucznia i na pewno zostało by to załatwione.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:20 zamknął sesję.
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Podinspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


