
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XVIII 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 ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych 

Straży Pożarnych,
)3 wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy 

Murów na lata 2008-2012,
)4 ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  pierwszej  kategorii 

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

)5 przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.

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 27 listopada 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.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli zapytań.
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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  XIX/133/08 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 ustalenia  wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XIX/134/08 w sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych Straży Pożarnych, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie wieloletniego  programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2008-2012.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XIX/135/08 w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem Gminy Murów na lata 2008-2012, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego 
protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych 
stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  oraz  uzgodnienia  wartości  jednego 
punktu.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XIX/136/08 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. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie przyjęcia  wieloletniego 
programu inwestycyjnego.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XIX/137/08 w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  inwestycyjnego,  która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik odczytała  Uchwałę Nr 461/2008 Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Murów projekcie budżetu gminy na 2009 rok.
Przedłożony projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Uchwała  Nr  461/2008  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  stanowi załącznik  
Nr 10 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2009 rok.

Radny Hubert Szichta zwrócił się z pytaniem czy środki przeznaczone na Oświatę, 
które nie zostały wydatkowane w całości,  mogą być przeznaczone przez placówki na inne 
cele niż zamierzone.

Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  w placówkach  oświatowych  pozostają  zazwyczaj 
środki na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń i mogą one być wydatkowane na 
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inny cel jedynie po przedłożeniu pisemnego wniosku o przesunięcie tych środków do innego 
działu, co też placówki oświatowe czynią.

Pan Stanisław Dembowski Prezes BS 
 Łubniany  zwrócił  się  do  radnych  z  wnioskiem  

o zmianę  zapisu  w uchwale  by Wójt  Gminy lokował  wolne  środki  przede  wszystkim na 
rachunku  banku  prowadzącego  obsługę  budżetu,  a  dopiero  gdy  okaże  się  on  mniej 
konkurencyjny, w innych bankach.

Pani  Skarbnik  zapewniła  Prezesa,  że  Rada  Gminy  tylko  upoważnia  Wójta  do 
lokowania środków w innych bankach, co do tej pory nie miało miejsca.

Prezes  odparł,  że  zapis  ten  daje  Wójtowi  taką  możliwość  a  Bankowi  zależy  na 
partnerskim traktowaniu, więc uważa on, że ten zapis jest zbędny.

Przewodniczący  Rady Gminy  zawnioskował  zatem o  wykreślenie  §  14  z  projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad poprawką.
Rada Gminy w obecności  15 radnych  – 15 głosami  „za” – przyjęła  wnioskowaną 

poprawkę.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok po dokonanej poprawce.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XIX/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009,  która stanowi załącznik  
Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Przewodniczący  Rady Gminy  poinformował,  że  otrzymał  pismo od Pani  Dyrektor 
Przedszkola Publicznego Murowie w sprawie wyjaśnień odnośnie darowanego przez Pana 
Tadeusza  Paszko  placu  zabaw.  Przewodniczący  streścił  treść  pisma.  Radni  nie  wnieśli 
zapytań do przedstawionego wyjaśnienia.

Sołtys wsi Stare Budkowice Pan Zygmunt Hink poinformował, że sołtysi otrzymali od 
Wójta  Gminy  pismo  z  prośbą  o  zwrócenie  uwagi  na  nieprawidłowości  związane  
z  funkcjonowaniem  oświetlenia  ulicznego,  dodał  również,  że  on  sam  osobiście  zgłasza 
Wójtowi wszelkie nieprawidłowości. Sołtys zapytał czy Urząd Gminy kontroluje realizację 
zgłoszeń do Zakładu Energetycznego. Sołtys zasugerował również, że należałoby poświęcić 
jeden dzień i zrobić dokładny przegląd stanu oświetlenia drogowego.

Kolejną sprawą jaką poruszył sołtys jest sprawa segregacji odpadów, gdyż od nowego 
roku zlikwidowane zostaną gminne kontenery do segregacji, chce więc zatem wiedzieć w jaki 
sposób ma do tego przygotować mieszkańców.

Sołtys wsi Murów Pani Barbara Proth zwróciła się do Wójta z pytaniem komu należy 
zgłaszać problem śliskich dróg gminnych, problem dotyczy zwłaszcza dróg, przy których nie 
ma zabudowań, a śliska nawierzchnia powoduje sporo utrudnień.

Radny Józef Segiet zwrócił uwagę na częste przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
co jest bardzo uciążliwe dla odbiorców.
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Wójt  odpowiedział  radnemu  Segietowi,  że  Urząd  zgłasza  wszelkie  problemy  
i  monituje  do  Zakładu  Energetycznego  ale  niestety  nie  ma  mocy  sprawczej  do  poprawy 
jakości usług świadczonych przez ZE.

Podobnie wygląda problem z kwestią lamp, które zaczynają świecić już o godz. 15,  
ta sprawa zgłaszana jest do ZE w każdym przypadku zauważenia nieprawidłowości, niestety 
pracownicy  ZE  tłumaczą  swe  opóźnienia  na  różne  sposoby,  Urząd  oczywiście  nie  ma 
możliwości wyegzekwowania od nich natychmiastowej interwencji.

W nawiązaniu do propozycji sołtysa o powołaniu grupy osób do sprawdzenia stanu 
oświetlenia  drogowego,  Wójt  odpowiedział,  że  jest  to niemożliwe bo grupa ta  nie  będzie 
mogła być jednocześnie w kilku miejscowościach o takiej samej godzinie, dlatego też zostało 
wystosowane pismo do wszystkich sołtysów aby oni określili jak w ich sołectwach wygląda 
sytuacja.

W kwestii posypywania dróg gminnych, Wójt wyjaśnił,  że pracownik Urzędu zrobi 
przegląd dróg, które wymagają posypania i na pewno zostanie to wykonane.

W sprawie likwidacji pojemników do segregacji, Wójt wyjaśnił,  że nie zostaną one 
wszystkie  zlikwidowane  już  1  stycznia,  będą  one  likwidowane  stopniowo,  natomiast  od 
nowego roku będą zaostrzone sankcje dla osób, które nie mają podpisanej umowy na odbiór 
nieczystości.

Pani Bernadeta Janus sołtys wsi Nowe Budkowice zapytała Wójta czy na ul. Lipowej 
nadal będą przycinane lipy.

Wójt zapewnił panią sołtys, że będą.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
11:00 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


