
PROTOKÓŁ Nr XVII/2008
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 27 listopada 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XVII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, 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.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008,
)2 zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów,
)3 gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
)4 zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2009,
)5 dopłaty dla odbiorców usług w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2009,
)6 ustalenia opłaty od posiadania psów,
)7 zmiany Uchwały Rady Gminy Murów  Nr XV/112/2008 z dnia 24 września 

2008 r.  w sprawie pozbawienia dróg z terenu gminy Murów kategorii dróg 
gminnych  i zaliczenie do dróg wewnętrznych,

)8 przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego,
)9 wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30 października 2008 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
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Ad. 2.

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

Radny Gerard Wierzgala zwrócił się do Wójta z prośbą o wyjaśnienie jakie efekty 
przyniosło spotkanie w firmie Eko – Trans.

Wójt wyjaśnił, że została omówiona kwestia zmniejszenia opłat za odbiór nieczystości 
oraz liczne skargi mieszkańców dotyczące odbioru odpadów segregowanych. Dodał, że stara 
się przekonać firmę do odbioru większego asortymentu niż dotychczas, gdyż obawia się, że 
większość mieszkańców wybierze firmę Remondis, a nie chciałby dopuścić do tego, żeby 
Remondis został jedyną, bezkonkurencyjną firmą na terenie gminy. Ponadto zapewnił, że na 
posiedzeniu kolejnej sesji będzie mógł przedstawić ostateczne ustalenia z firmą Eko – Trans.

Radny Sebastian Nowicki zapytał jakie są rezultaty rozmów z potencjalnymi kupcami 
byłej huty.

Wójt  odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  trzy  firmy  są  zainteresowane 
zainwestowaniem na terenie gminy, lecz główną przeszkodą w negocjacjach jest zbyt wysoka 
cena, której domagają się właściciele.

Radny  Józef  Segiet  zapytał  jak  zatem  wobec  obecnych  właścicieli  wygląda 
ściągalność podatkowa.

Wójt odpowiedział, że w tym względzie sprawy postępują zadowalająco, mianowicie 
na chwilę obecną prawie 100% zaległość została ściągnięta przez komornika,  na hipotece 
została  jeszcze  kwota  100  tyś.  zł  ale  na  pewno  zostanie  ona  odzyskana  przy  pierwszej 
transakcji sprzedania części obiektu.

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe przywrócenie drogi 
przez teren byłej huty, droga ta łączyła ul. Robotniczą z ul. Wolności.

Wójt  odpowiedział,  że  właściciele  twierdzą,  że  nie  mogą  oddać  tej  drogi,  gdyż  
w tym miejscu stoi budynek, co najprawdopodobniej nie jest prawdą. Dlatego też wymagane 
jest powołanie komisji celem stwierdzenia stanu faktycznego.

Sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink zapytał czy w związku z prowadzonymi 
rozmowami  z  firmą  Eko  –  Trans,  do  końca  roku  uprawomocni  się  uchwała  
z  dnia  30 października  2008 r.  w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/40/2007 Rady Gminy 
Murów z dnia 13 września 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Murów.

Wójt wyjaśnił, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
Radny  Powiatu  Pan  Rudolf  Mohlek  złożył  w  imieniu  Starosty  Opolskiego 

podziękowanie  na  ręce  Wójta  i  Przewodniczącego  dla  całej  Rady,  za  pomoc  udzieloną 
powiatowi  Dolina  na  Ukrainie,  poszkodowanemu  w  wyniku  lipcowej  powodzi. 
Podziękowania przesłano również z Ukrainy.
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Ad. 3.

1. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian 
budżetu gminy na rok 2008. 
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XVII/124/08 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 zatwierdzenia planów pracy 
Komisji i Rady Gminy Murów .
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XVII/125/08 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 gminnego  programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XVII/126/08 w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy 
Murów na rok 2009.

Radny Sebastian Nowicki zwrócił  się do Wójta z pytaniem czy w przyszłym roku 
stawki również tak drastycznie wzrosną i czy gmina jest zależna od Prowodu.

Wójt  wyjaśnił,  że  stawki  były  by  dużo  wyższe  już  wcześniej,  ale  uchwałą  Rady 
Gminy były zwolnione z podatku od nieruchomości budowle oddane spółce „Prowod”  
w użyczenie. W tej chwili Gmina wystąpiła o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni 
ścieków i zakończenie wodociągowania Zagwiździa i  aby starać się o dofinansowanie 
musi być naliczona amortyzacja aby za około trzydzieści lat móc zmodernizować cały 
wodociąg za pieniądze uzyskane z amortyzacji. Spółka „Prowod” nalicza stawki , które 
nie są bezpodstawne. Od nowego roku firma będzie dzierżawić majątek gminy i będzie 
naliczać  i  płacić  podatek  od  nieruchomości  oraz  amortyzację,  gdyż  według  unijnych 
dyrektyw  takie  koszty  musi  ponieść.  Nawet  w  przypadku  zmiany  firmy  
Gmina musiałaby ponieść koszty amortyzacji  i  podatku.  A niestety  stawki będą rosły, 
gdyż za każdy metr  wodociągu czy kanalizacji  wzrasta  wartość mienia  a tym samym 
amortyzacja.

Radny Józef Segiet zapytał natomiast na jaki cel zostaną przeznaczone środki, które 
wpłyną do Urzędu z amortyzacji i podatku.

Wójt poinformował, że mieszkańcy nie będą ponosić kosztów amortyzacji i podatku 
bo zostanie im to umorzone, koszty te poniesie tylko Spółka „Prowod” a uzyskane z tego 
tytułu pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby bieżącej modernizacji istniejącej sieci.

Radna Powiatu Pani Barbara Kamińska zwróciła uwagę, że w dużych gminach  czy 
miastach,  gdzie  jest  gęsta  urbanizacja,  koszty  amortyzacji  są  na pewno niższe.  Nasza 
niewielka gmina, z nieskończoną siecią wodno – kanalizacyjną zawsze będzie ponosić 
duże koszta amortyzacji, więc może należałoby zastanowić się nad zbudowaniem zlewni, 
jak to ma miejsce w sąsiednich gminach z podobnymi problemami.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że uchwała powyższa jest krzywdząca dla osób, 
które same odwożą nieczystości na oczyszczalnię ponosząc dodatkowe koszty związane 
z dowozem, dlatego też stawki powinny być zróżnicowane.

Sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink zwrócił się z formalnym pytaniem czy 
mieszkaniec  podłączony  do  kanalizacji  będzie  płacił  taką  samą  stawkę  za  ścieki  jak 
dowożący nieczystości na oczyszczalnię.
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Przewodniczący  wyjaśnił,  że  stawka  obowiązuje  wszystkich,  nie  można  podjąć 
uchwały z rozgraniczeniem na ścieki sieciowe, czy dowożone, można natomiast podjąć 
uchwałę o dopłatach dla mieszkańców dowożących nieczystości na oczyszczalnię.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” i  przy 4 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XVII/127/08 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2009, która 
stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał uchwałę  w sprawie dopłaty dla odbiorcy usług  
w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
obszarze gminy Murów na rok 2009.

Wójt Gminy poinformował, że dopłata na 2009 rok wyniesie dokładnie 563.977,65 zł, 
w  kasie  urzędu  zostanie  ok.  30  tysięcy  na  modernizację  istniejącej  sieci  wodno  – 
kanalizacyjnej. Jeśli wystąpi poważniejsza awaria to niestety trzeba będzie zrezygnować 
z  jakiejś  inwestycji  na  konto  remontu  sieci.  Dodał  również,  że  dziewiętnaście  gmin  
z  województwa złożyło wnioski  o  dofinansowanie na  kwotę przekraczającą 200 mln  
a województwo na ten cel przeznaczyło tylko 30 mln.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XVII/128/08 w  sprawie  dopłaty  dla  odbiorcy  usług  w  zakresie  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Murów 
na rok 2009, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na Sali w tej chwili znajduje się 
14  radnych  (nieobecny  Sebastian  Nowicki),  co  stanowi  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania 
psów.
Powyższa uchwała wzbudziła sprzeciw sołtysów obecnych na Sesji.
Przewodniczący poinformował, że ustawa nakazuje przedłożenie projektu takiej uchwały 
i należy poddać ją pod głosowanie.
Rada Gminy  w obecności  14  radnych  –  14  głosami  „przeciw”  –  odrzuciła  uchwałę  
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.

7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Murów Nr XV/112/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg z terenu 
gminy Murów kategorii dróg gminnych  i zaliczenie do dróg wewnętrznych.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Murów Nr XV/112/2008 z dnia 
24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg z terenu gminy Murów kategorii dróg 
gminnych   i  zaliczenie  do  dróg  wewnętrznych,  która  stanowi  załącznik  
Nr 10 do niniejszego protokołu.

8. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie przyjęcia  wieloletniego 
programu inwestycyjnego.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” i  przy 3 „wstrzymujących”– 
podjęła  uchwałę  Nr  XVII/130/08 w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu 
inwestycyjnego, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

9. Na salę obrad wrócił Radny Sebastian Nowicki.
Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 
wprowadzenie języka pomocniczego.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  9  głosami  „za”,  3  „przeciw”  oraz   
3 „wstrzymujących”– podjęła uchwałę Nr XVII/131/08 w sprawie  wyrażenia zgody na 
wprowadzenie  języka  pomocniczego, która  stanowi  załącznik  Nr  12  do  niniejszego 
protokołu.
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Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  otrzymał  wniosek  Pana  Tadeusza 
Paszko w sprawie zatrudnienia go na stanowisku nauczyciela z powodu brakujących 15 dni 
do  nabycia  praw  emerytalnych.  Poinformował,  ze  wniosek  nie  został  podpisany 
własnoręcznie, wobec czego zwrócił się do Pana Paszko z pytaniem, czy jest to jego wniosek. 
Pan Paszko podpisał wniosek informując równocześnie, że nie zna wymaganych procedur.

Następnie  Przewodniczący  odczytał  powyższy  wniosek,  który  stanowi  załącznik 
Nr 13 do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy, po wysłuchaniu przedstawionego wniosku, zwrócił się bezpośrednio do 
Pana Paszko, że pisze nieprawdę sugerując chęć wzięcia przez Wójta łapówki. Ponadto Wójt 
stwierdził, że nie Wójt jest pracodawcą nauczycieli tylko Pani Dyrektor PSP, a o złożonym 
dwa lata temu podaniu o zatrudnienie w PSP w Murowie nie wiedział również nic wcześniej. 
Natomiast brakujące 15 dni wynika z faktu zatrudnienia Pana Paszko w dniu 15 września,  
a  nie  oddelegowania  w  tym  czasie  na  Dożynki  Centralne.  Wójt  przypomniał  również 
wszystkim, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
odbytym w dniu 28 października 2008 r. Pan Paszko przedstawił swoją sytuację. Członkowie 
komisji  wyrazili  pozytywną  opinię  w  sprawie  zatrudnienia  Pana  Paszko,  Wójt  natomiast 
poprosił  Pana  Paszko  o  przedstawienie  stosownych  dokumentów  potwierdzających 
kwalifikacje.  Wójt  poinformował  również,  że  już  po  zatwierdzeniu  arkuszy  otrzymał 
zapytanie Pani Dyrektor PSP w Murowie, czy Urząd dysponuje środkami na zatrudnienie 
dodatkowego  nauczyciela  w  szkole.  Pani  Dyrektor  otrzymała  odpowiedź,  że  tylko  Rada 
Gminy  jest  władna  przyznać  takie  środki,  dlatego  też   Pan  Paszko  został  poproszony  
o  przedstawienie  stosownych dokumentów w terminie  do  30  października  2008 r.,  przed 
posiedzeniem  Rady  Gminy.  Pan  Paszko  nie  dostarczył  wymaganych  dokumentów  
w powyższym terminie.  Na kolejne umówione spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy 
oraz z  Panią  Dyrektor,  Pan  Paszko również  nie  przyszedł.  Wójt  poinformował  również,  
że sugestia, zawarta w piśmie o nie skonsultowaniu z Radcą Prawnym tematu zatrudnienia 
Pana Paszko jest błędna, gdyż to Pan Paszko prosił osobiście Radczynię o konsultację w tym 
zakresie. Niestety Radca Prawny jest zatrudniony na potrzeby opiniowania projektów uchwał, 
wydawania opinii dla pracowników urzędu, a nie dla każdego mieszkańca gminy. 

Pan  Paszko  zwrócił  się  do  radnych  informując,  że  sprawa  ta  stała  się 
bezprecedensowa,  toczy  się  już  około  dwóch  miesięcy  niepotrzebnie  absorbując  czas 
zaangażowanych osób. Pan Paszko uważa, że skoro efekt finalny jest taki, że nie zostanie 
zatrudniony,  to  można  było  uniknąć  całego  zamieszania,  informując  go  o  decyzji  już  na 
początku  podjętych  starań.  Pan  Paszko  stwierdził,  że  jest  człowiekiem  o  specyficznym 
traktowaniu  samego  siebie,  od  ośmiu  lat  nie  pobiera  należnej  emerytury,  bo  tak  sam 
zdecydował. Od ponad dwudziestu lat jest rencistą III grupy, chociaż po wypadku jakiemu 
uległ przed laty, przysługuje mu grupa II, od wielu lat zarabia na siebie, a od Wójta nic nie 
chce, chce tylko swojego. Ponadto przypomniał, że sponsoruje wszelkie imprezy kulturalne 
na terenie gminy, jest stałym opiekunem Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach, 
świadcząc  nieodpłatne  usługi  na  ich  rzecz.  Jest  darczyńcą  placu  zabaw  dla  Przedszkola 
Publicznego w Murowie na kwotę 8 tyś. zł, a który to plac do dzisiaj leży nie zamontowany, 
nikt z niego nie korzysta, z przyczyn dla niego niewiadomych. 
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Pan Paszko uważa, że emerytura nauczycielska słusznie mu się należy, jako byłemu 
nauczycielowi, który w pracy z młodzieżą osiągał znaczne wyniki. Ponownie zaapelował do 
Rady, jako ostatniej instancji, o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.

Pan Paszko zwrócił  się do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wyjaśnienia, 
dlaczego  darowany  plac  zabaw  nie  został  uruchomiony.  Dodał  również,  że  jeśli  będą 
potrzebne jakiekolwiek dokumenty, służy pomocą.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił Panu Paszko, że Rada nie może decydować  
o zatrudnianiu kogokolwiek, może jedynie na ten cel przeznaczyć środki finansowe. Zapytał 
jednak,  dlaczego  dopiero  teraz  Pan  Paszko  zareagował,  skoro  już  dwa  lata  temu  złożył 
podanie  o  zatrudnienie.  Teraz  temat  jest  kontrowersyjny,  gdyż Pan Paszko prowadząc  od 
ponad  dwudziestu  lat  działalność  gospodarczą  zwraca  się  z  prośbą  o  zatrudnienie  na 
stanowisko nauczyciela tylko na czas brakujących 15 dni.

Pan Paszko wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, na którym przedstawił swoją 
prośbę, oficjalnie zrzekł się prawa do odprawy, bo nie zależy mu na niej, chce tylko uzyskać 
prawa emerytalne.

Pani Barbara Kamińska Dyrektor PSP w Murowie zabrała głos wyjaśniając, że arkusz 
organizacyjny  na  podstawie,  którego  szkoła  funkcjonuje  w  danym  roku  szkolnym  jest 
przedkładany do organu prowadzącego i w tym konkretnym przypadku, kiedy Pan Paszko 
złożył  podanie o  zatrudnienie,  arkusz już  został  złożony i  zaakceptowany w Urzędzie  po 
otrzymaniu pozytywnego stanowiska Kuratorium Oświaty. O osobie, którą zatrudnia szkoła 
faktycznie decyduje Dyrektor biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz kwalifikacje kandydata, 
natomiast o ilości zatrudnianych nauczycieli decyduje już organ prowadzący i nawet kiedy 
zachodzi  potrzeba  zatrudnienia  dodatkowego  nauczyciela  to  Rada  Gminy  ma  decydujący 
głos. Natomiast każde przesuniecie czy zmiana godzin wymaga przedstawienia aneksu do 
arkusza i aneks ten jest ponownie przedkładany do Kuratorium, więc jak widać każda zmiana 
wymaga akceptacji.

Wójt potwierdził słowa Pani Dyrektor, lecz zadał pytanie czy Pani Dyrektor składając 
arkusze uwzględniała faktyczne potrzeby co do zatrudnienia nauczycieli.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że potrzeby szkół są zawsze większe niż możliwości 
Gminy,  gdyż  Kuratorium wymaga od  szkół  odpowiedniego poziomu nauczania,  tak  więc 
przedkładane  arkusze  już  w  jakiś  sposób  są  wcześniej  korygowane  przez  Urząd. 
Zaproponowała również aby Urząd przed terminem składania arkuszy wystosował do szkół 
wytyczne ile oddziałów ma powstać  i ile godzin zaplanować na opiekę psychologiczno – 
pedagogiczną, wtedy dyrektorzy wiedzieliby jak planować arkusze.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pani Dyrektor z pytaniem dlaczego do tej 
pory  nie  została  rozwiązana  sprawa  zatrudnienia  Pana  Paszko na  stanowisku nauczyciela 
skoro dwa lata temu złożył podanie o zatrudnienie.

Pani Dyrektor zapewniła, że pisemne podanie otrzymała wiosną bieżącego roku już po 
zatwierdzeniu arkuszy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Lisek zapytała czy Pan Paszko posiada 
odpowiednie kwalifikacje umożliwiające mu podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że Kuratorium coraz częściej wydaje zgodę na zatrudnienie 
nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji, a wiąże się to z brakiem chętnych do podjęcia 
zatrudnienia za niskie stawki.

Następnie  głos  zabrał  Wójt  Gminy,  mówiąc,  że  zatrudniając  Pana  Paszko,  który 
planuje przejść po odpowiednim okresie na emeryturę, należy mu się jubilatka i odprawa,  
a  fakt,  że  Pan  Paszko  zrzeka  się  tych  należności  nie  ma  znaczenia,  bo  pracodawca  jest 
obowiązany je wypłacić.
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Radny  Mariusz  Kotulla  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Pani  Dyrektor  czy  mogłaby 
zatrudnić Pana Paszko i mogłaby wystąpić do rady z aneksem o zwiększenie godzin w jej 
placówce.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił,  że  sprawa ta  miała  być wyjaśniona już na 
poprzedniej  Sesji,  jednakże Pan Paszko nie  dostarczył  wymaganych dokumentów, zostało 
zaplanowane  kolejne  spotkanie,  z  Panią  Dyrektor,  z  Radcą  Prawnym,  a  Pan  Paszko  nie 
przyszedł, dokumentów nie dostarczył, więc nie było możliwości  rozpatrzenia tej sprawy.

Pan Paszko wyjaśnił, że w tym dniu został wysłany przez Wójta do ZUS – u celem 
sprawdzenia i  skompletowania dokumentacji  w związku z czym o umówionym spotkaniu 
zapomniał.  Natomiast  nie  wiedział,  że  należy  mu  się  jubilatka,  chce  tylko  uzyskać 
uprawnienia emerytalne.

Przewodniczący przypomniał, że to Panu Paszko powinno zależeć na jak najszybszym 
załatwieniu wszelkiej dokumentacji i przedłożeniu jej na Radę, nie można tłumaczyć swojej 
nieobecności na spotkaniu tym, że to Wójt wysłał do ZUS – u.

Pan Paszko poinformował, że stosowne dokumenty przedłożył do PSP w Murowie,  
a cała teczka znajduje się w Urzędzie, więc nie rozumie dlaczego nie został przygotowany 
wniosek o zatrudnienie.

Przewodniczący  odpowiedział,  że  skoro  Wójt  podjął  decyzję  odmowną,  nie  było 
potrzeby przygotowywać wniosku.

Pani Dyrektor zabrała głos, odpowiadając na pytanie radnego Kotulla, że wystąpiła do 
Urzędu  z  wnioskiem  o  zwiększenie  liczby  godzin  na  świetlicy  chociaż  powinno  to  być 
zrobione na wiosnę w trakcie ustalania arkuszy, lecz jest duża liczba dzieci dojeżdżających do 
szkoły z różnych kierunków i naprawdę na świetlicy brakuje tych godzin.

Następnie głos zabrała Radczyni Pani Halina Buczek informując radnego Kotulla,  
że Pani Dyrektor po złożeniu wniosku o zwiększenie liczby godzin otrzymała odpowiedź,  
że wniosek został złożony w niewłaściwym czasie, wobec czego nie może zatrudnić nikogo 
z powodu braku godzin.

Pan Paszko poinformował Radę, że otrzymał pismo od Pani Dyrektor informujące, że 
przedłożona dokumentacja jest wystarczająca aby ubiegać się o pracę w szkole. Pani Dyrektor 
deklarowała chęć zatrudnienia na 13 godzin na miesiąc czasu.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że Pan Paszko zwrócił się do niej  z pismem, pytając czy 
przedłożona dokumentacja  potwierdzająca  jego  kwalifikacje  jest  wystarczająca  i  otrzymał 
odpowiedź,  że  jest  zgoda  Kuratora  na  zatrudnienie,  natomiast  brak  jest  zgody  organu 
prowadzącego na zwiększenie godzin.

Pani Radczyni zwróciła się do radnych z wyjaśnieniem, że nauczyciel nabywa prawo 
do emerytury na podstawie kryterium stażu pracy oraz na podstawie kryterium stażu pracy 
w charakterze szczególnym jako nauczyciel. Aby przejść na emeryturę nauczyciel musi się 
zwolnić z pracy motywując to chęcią przejścia na emeryturę – jest to przechodzenie ze stanu 
czynnego w stan emerytalny. U Pana Paszko występuje sytuacja, że do pełnych dwudziestu lat 
stażu pracy nauczyciela brakuje mu piętnastu dni, ale nie jest to tak, że można dopracować 
tylko te piętnaście dni zatrudniając się na czas określony, bo skoro jest to czas określony to 
obowiązek pracy ustaje z czasem, na który umowa została zawarta, nie ma potrzeby wcześniej 
się  zwalniać.  Ustawa  Karta  Nauczyciela  mówi,  że  nauczyciela  zatrudnia  się  na  czas 
nieokreślony, jedynie w szczególnych przypadkach, np. na zastępstwo można zatrudnić na 
czas oznaczony. Natomiast w pozostałych przypadkach rozwiązanie umowy może nastąpić na 
koniec roku szkolnego, dlatego też arkusz tworzy się na wiosnę, z wyprzedzeniem, bo jest 
wiele  procedur,  które należy zachować. Nie ma takiej  procedury,  że jak są  wykorzystane 
wszystkie godziny nauczycielskie to można wystąpić do organu prowadzącego o zwiększenie 
godzin, gdyż wiąże się to z większymi nakładami finansowymi. Radni doskonale wiedzą,  
że  są  szczególne  wytyczne  dotyczące  wydatkowania  środków  publicznych,  nie  można 
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zwiększyć  środków  bez  odpowiedniej  uchwały,  bez  odpowiedniego  uzasadnienia  Pani 
Dyrektor.

Pani Radczyni zwróciła się do Pana Paszko informując go, że zdecydowanie za późno 
zajął  się  tą  sprawą.  Deklarując  chęć  rezygnacji  z  odprawy  emerytalnej,  która  w  takim 
przypadku słusznie będzie się należała, Pan Paszko nie ma świadomości, że do budżetu gminy 
muszą  być  wprowadzone  wszelkie  pochodne  należne  pracownikom.  Przestępstwem 
pracowniczym jest  fakt  gdy  pracodawca  nie  wypłaci  pracownikowi  tego  co  mu przepisy 
gwarantują.

Pan  Paszko  stwierdził,  że  Pani  Radczyni  wyświadczyła  mu  dużą  przysługę  dając 
szansę przepracowania w zawodzie nauczyciela do końca roku szkolnego.

Pani  Radczyni  przypomniała  Panu  Paszko,  że  przedstawiła  tylko  prawną  stronę 
zagadnienia, nie dając mu możliwości zatrudnienia.

Radny Sebastian Nowicki poinformował, że Pan Paszko będąc na posiedzeniu Komisji 
Oświaty  oficjalnie  zrzekł  się  prawa  do  odprawy i  jubilatki,  a  teraz  jest  to  błędnie  przez 
wszystkich interpretowane,  ponadto komisja  wydała pozytywną opinię,  poprosiła  jedynie  
o informację czy pod względem prawnym można zatrudnić Pana Paszko. Zwraca się teraz  
z oficjalnym pytaniem czy można było sprawę tą załatwić na poprzedniej sesji, a jeśli nie było 
takiej możliwości to należało to powiedzieć na samym początku i nie było by teraz całej tej 
sprawy.

Pan Paszko poinformował, że na podstawie uzgodnień z Panią Dyrektor stawił się do 
pracy lecz w tym dniu został odesłany do Urzędu, bo decyzja uległa zmianie.

Pani Radczyni zapytała czy została wcześniej zawarta umowa o zatrudnienie.
Pan Paszko odpowiedział, że na podstawie ustnych ustaleń stawił się do pracy.
Przewodniczący wyjaśnił, że istnieje pewne ryzyko gdy Rada zezwoli Panu Paszko na 

odpracowanie piętnastu dni, po prostu przez ok. dwadzieścia lat Pan Paszko płacił państwu 
składki ZUS, nagle po przepracowaniu piętnastu dni stałby się biorcą emerytury. 

Pan  Paszko  twierdzi,  że  traci  bezpowrotnie  szansę  do  nabycia  uprawnień 
emerytalnych, do tej pory płacił składki, chociaż mógł pobierać emeryturę.

Przewodniczący  zapytał  więc  dlaczego  tak  późno  zareagował  w  kwestii  swojej 
sytuacji, było dużo czasu na załatwienie tej sprawy.

Radny Józef Segiet ujął się za panem Paszko twierdząc, że każdy z nas zachowałby się 
podobnie w takiej sytuacji. Jednakże z toku całej dyskusji nie można wywnioskować jakie 
koszty poniosłaby gmina zgadzając się na zatrudnienia Pana Paszko. Zwrócił się również  
z pytaniem do Pani Dyrektor czy może wystąpić z wnioskiem o stworzenie dla Pana Paszko 
miejsca pracy.

Przewodniczący  przypomniał  radnemu  Segiet,  że  Wójt  podjął  już  decyzję,  że  nie 
wyraża zgody na zatrudnienie, dlatego też nie został przedłożony przez Panią Dyrektor żaden 
wniosek.

Radny Segiet uważa, że powinno się znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie.
Wójt zwrócił się do Komisji Oświaty informując, że nie było by tematu gdyby Pan 

Paszko przedstawił stosowne dokumenty jeszcze przed ubiegłą sesją, bo na sesji miała zapaść 
decyzja.

Pan  Paszko  twierdzi,  że  nie  doniósł  w  odpowiednim  czasie  dokumentów,  bo  nie 
odnotowywał  skrupulatnie  wszelkich  wytycznych,  niemniej  jednak  Wójt  niejednokrotnie 
obiecywał mu zatrudnienie, nawet przychodząc na dzisiejszą sesję miał podstawy sądzić,  
że sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Radna Antonina  Adamczyk  zwróciła  się  do  Wójta  z  pytaniem czy  sprawa  ta  jest 
ostatecznie zamknięta, czy może jeszcze uda się coś w tej sprawie zrobić.

Wójt po raz kolejny powtórzył, że Pan Paszko będąc na posiedzeniu Komisji Oświaty 
zobowiązał  się  dostarczyć  odpowiednie  dokumenty  jeszcze  przed  sesją,  niestety  nie 

8



dostarczył  ich,  nie  przyszedł  na  umówione  spotkanie,  nie  było  więc  możliwości 
przedstawienia tej sprawy na sesji.

Ponownie zabrał głos radny Segiet pytając, czy jest możliwość oszacowania na dzień 
dzisiejszy kosztów obciążających budżet w związku z zatrudnieniem Pana Paszko.

Pani  Dyrektor  uważa,  że  około  800  zł  miesięcznie  wynosiłoby  wynagrodzenie, 
nagroda  jubileuszowa  za  przepracowane  20  lat  to  75%   pensji,  a  odprawa  emerytalna  
to wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Pan  Paszko  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Przewodniczącego  czy  ma  szansę  
na rozwiązanie przedstawionej sprawy.

Przewodniczący wyjaśnił, że tylko Wójt bądź Pani Dyrektor może wystąpić do Rady 
Gminy z odpowiednim wnioskiem.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie uzyskała zgody na zwiększenie liczby godzin a tym 
samym nie może zatrudnić dodatkowego nauczyciela.

Pan Paszko zwrócił się więc do Wójta czy zgodzi się na zatrudnienie.
Wójt odpowiedział, że ewentualnym pracodawcą jest Dyrektor placówki.
Pan Paszko nadmienił, że Pani Dyrektor nie otrzymała zgody organu prowadzącego na 

zwiększenie liczby godzin, zapytał zatem, czy Wójt wyraża atencję zatrudnieniową.
Wójt odmówił.
Przewodniczący  zakończył  bieżący  temat  informując  radnych  o  posiedzeniu 

wszystkich  komisji  w  sprawie  budżetu  na  2009  rok,  które  odbędzie  się  w  czwartek  
11 grudnia o godzinie 1600.

Przewodniczący udzielił głosu Panu Michałowi Golenia – członkowi rady Sołeckiej 
Stare Budkowice.

Pan Golenia poinformował, że do 21 listopada był nabór do Narodowego Programu 
Budowy  Dróg  Lokalnych.  Zwrócił  się  zatem  z  pytaniem  do  Wójta  czy  gmina  z  takim 
wnioskiem wystąpiła a jeśli tak, to jaka droga będzie remontowana.

Wójt odpowiedział, że Urząd nie przystąpił do programu, bo potrzebny był projekt  
a  niestety  gmina  go  nie  posiada  i  w  miesiąc  czasu  nie  jest  w  stanie  takiego  projektu 
przygotować.  Kolejny  nabór  będzie  w  miesiącu  sierpniu  2009 roku  i  na  pewno  zostanie 
przygotowany projekt.

Pan Golenia twierdzi, że wniosek składał się z dwóch stron formatu A4, które należało 
wypełnić, należało też mieć pozwolenie na budowę i część wkładu własnego.

Wójt poinformował, że na samo pozwolenie na budowę trzeba czekać ponad miesiąc, 
więc nie było sposobu aby w miesięcznym terminie się zmieścić.

Pan Golenia uważa, że wiele gmin, które skorzystało z tego programu, miało takie 
same warunki do spełnienia, więc dlaczego nasza gmina nie miała by zdążyć.

Wójt wyjaśnił, że te gminy miały już gotowe projekty bo zamierzały przeprowadzić 
prace swoim nakładem finansowym, wykorzystały po prostu doskonałą szansę jaką stworzył 
im Program.

Pan Hink wystosował prośbę o wcześniejsze przesyłanie dokumentów dotyczących 
sesji,  gdyż  z  chęcią  zapoznał  by  się  wcześniej  z  projektami  uchwał  przychodząc  na 
posiedzenie komisji.

Sołtys  zaprosił  zebranych  na  jarmark  świąteczny  do  Starych  Budkowic,  który 
odbędzie  się  w  niedzielę  30  listopada,  wnioskuje  również  o  opracowanie  planu 
dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
13:00 zamknął sesję.
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