
PROTOKÓŁ Nr XXI/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXI 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

a. sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2008 r.
3. Ocena  realizacji  budżetu  za  2008  rok  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia 

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2008  r.  i  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
)1 pozostawienia  bez  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  dyrektora  Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Murowie;
)2 upoważnienia Wójta Gminy Murów do zaciągania zobowiązań wekslowych;
)3 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
)4 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009;
)5 zgłoszenia  sołectwa  Grabczok  do  programu  „Odnowa  Wsi”  

w województwie opolskim;
)6 regulaminu przyznawania zwrotu środków finansowych z tytułu wybudowania 

sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z własnych środków;
)7 oddania  w najem pomieszczeń  po  byłym  przedszkolu  w  Radomierowicach 

przy ul. Szkolnej 3;
)8 odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zagwiździu;
)9 rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie drogi w Murowie;
)10 zmiany  uchwały  Nr  XVI/122/2008  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30 

października  2008  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych 
przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów.

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
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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  26 lutego 2009 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.

Sołtys  wsi Grabice Pani Karina Dambowy podziękowała Wójtowi za przeniesienie 
licznika energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej, o co wnioskowała wcześniej.

Sołtys  wsi  Stare  Budkowice  Pan  Zygmunt  Hink  poinformował,  że  dzięki 
pracownikom przyznanym do prac społecznych udało się na terenie sołectwa wykonać wiele 
prac, za co dziękuje i wyraża nadzieję, że również w przyszłym roku będzie taka możliwość.

Ad. 2. a)

Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  radni  otrzymali  sprawozdanie  
z realizacji  środków funduszu alkoholowego za 2008 r.  i  zapytał  czy do przedstawionego 
sprawozdania mają zapytania.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli zapytań.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 19 marca 2009 r. Wójt Gminy 
Murów  przedłożył  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Opolu  sprawozdanie  roczne  
z  wykonania  budżetu  gminy  za  2008  rok,  które  podlega  zaopiniowaniu  przez  Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  Opolu  uchwałą  Nr  67/2009  z  dnia  
17 kwietnia 2009 r., która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu zaopiniowała pozytywnie 
sprawozdanie  Wójta  z  wykonania  budżetu  Gminy  Murów  za  2008  r.  uzasadniając  iż 
przedłożone sprawozdanie dostarcza informacji o sytuacji finansowej gminy.

Ponadto w dniu 8 kwietnia 2009 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręczył do 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałę Nr 1/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.  
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r. 

Wraz  z  powyższą  uchwałą  Komisja  przedłożyła  również  protokół  Nr  4/2009  
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  w  dniu  6  kwietnia  2009  r.  oraz  protokoły  kontroli 
przeprowadzonych przez komisję.

Uwzględniając  wykonanie  dochodów  i  wydatków  z  wszelkimi  wyjaśnieniami 
przedstawionymi  w  sprawozdaniu  opisowym  oraz  w  ocenie  przeprowadzonych  kontroli 
komisja Rewizyjna podjęła uchwałę wnioskującą o udzielenie absolutorium dla Wójta gminy 
za realizację budżetu za 2008 rok.
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Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Brygida  Sygulka  odczytała  uzasadnienie 
Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu   gminy za 2008 r. oraz udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Murów.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  uchwałą  Nr  163/2008  z  dnia  
22  kwietnia  2009  roku,  która  stanowi  załącznik  nr  6  do  nin.  protokołu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  powyższe  opinie.  Po  odczytaniu 
Przewodniczący zapytał przewodniczących komisji oraz radnych czy mają uwagi i zapytania 
w przedstawionym zakresie.

Przewodniczący Komisji oraz pozostali radni do przedstawionych opinii nie wnieśli
żadnych zastrzeżeń.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXI/146/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 
rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego  
protokołu.

Ad. 4.

1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia 
skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXI/147/09 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego 
protokołu.

Dyrektor PSP w Murowie Pani Barbara Kamińska podziękowała Przewodniczącemu 
Rady Gminy za poinformowanie jej o wpłynięciu takiej skargi jednocześnie dodając, że 
oczekiwała  na  jakąkolwiek  reakcję  Wójta.  Pani  Dyrektor  poinformowała  również,  że 
zwróciła się do konstytucjonalisty w przedmiotowej sprawie z pytaniem w jaki sposób 
postępować otrzymując anonimową skargę. Pani Dyrektor odczytała powyższą opinię,  
z której wynika, że należy to traktować jako donos, szkalowanie, a anonim nie powinien 
być  rozpatrywany  jako  skarga,  stąd  też  pytanie  Pani  Dyrektor  dlaczego  Wójt  nie 
poinformował jej  o tej  sprawie i czy taka procedura jest  stosowana wobec wszystkich 
Dyrektorów placówek, czy też została taka zastosowana tylko wobec jej osoby.

Wójt przypomniał Pani Dyrektor, że kilka dni przed sesją omówili ze sobą wszystkie 
kwestie zawarte w skardze. 

 Pani Dyrektor przyznała, że nie rozumie dlaczego ten temat znalazł się w porządku 
obrad, wedle jej wiedzy nie powinien się on znaleźć na posiedzeniu Sesji.

Sekretarz  Gminy  Pani  Sylwia  Dydzik  wyjaśniła  Pani  Dyrektor,  że  skarga  ta  była 
podpisana  imiennie,  zawierała  również  podpis  wnoszącego  skargę  i  dopiero  w  toku 
prowadzonego postępowania ustalono, że osoba która podpisała skargę nie zamieszkuje 
na terenie  naszej  gminy,  stąd brak jest  strony,  której  należy dostarczyć  odpowiedź na 
skargę. Sekretarz wyjaśniła również, że konsultowała ten temat z organem nadzorczym 
Wojewody,  który uznał,  że  skarga,  która  w tym przypadku nie zawiera tylko  jednego 
elementu: adresu, musi być rozpatrywana przez Radę Gminy.  Przewodniczący sam nie 
może odrzucić tej skargi gdyż nie jest organem do tego upoważnionym, stąd też musiała 
być ona wprowadzona do porządku obrad.
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2. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
Murów do zaciągania zobowiązań wekslowych.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXI/148/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Murów do zaciągania zobowiązań 
wekslowych, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki 
długoterminowej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXI/149/09 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej,  która  stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu 
gminy na rok 2009.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXI/150/09 w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009,  która stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectwa Grabczok 
do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXI/151/09 w sprawie  zgłoszenia sołectwa Grabczok do programu „Odnowa Wsi”  
w województwie opolskim, która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie regulaminu  przyznawania 
zwrotu środków finansowych z tytułu wybudowania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 
z własnych środków.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXI/152/09 w  sprawie  regulaminu  przyznawania  zwrotu  środków  finansowych  
z tytułu wybudowania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z własnych środków,  która 
stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie oddania w najem pomieszczeń 
po byłym przedszkolu w Radomierowicach przy ul. Szkolnej 3.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXI/153/09 w  sprawie  oddania  w  najem  pomieszczeń  po  byłym  przedszkolu  
w Radomierowicach przy ul. Szkolnej 3,  która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego 
protokołu.

8. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie odpłatnego  nabycia 
nieruchomości położonej w Zagwiździu.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXI/154/09 w sprawie  odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zagwiździu, 
która stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

9. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie rozpoczęcia  inwestycji 
polegającej na budowie drogi w Murowie.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXI/155/09 w  sprawie  rozpoczęcia  inwestycji  polegającej  na  budowie  drogi  
w Murowie, która stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
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10. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie zmiany  uchwały  
Nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „przeciw” – odrzuciła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 
2008  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  i  nieczystości 
płynnych na terenie Gminy Murów.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Radna Powiatu Pani  Barbara Kamińska  złożyła  wniosek w sprawie zaplanowania  
w budżecie na 2010 rok wyższych wynagrodzeń dla sołtysów.

Poinformowała również o planowanym na dzień 15.05.2009 r. w sali konferencyjnej 
restauracji  ENZO  o  godz.  1800 spotkaniu  dotyczącym  sposobów  pozyskiwania  środków 
unijnych, dodała również, że w dniu 22.05.2009 r. o godz. 1200 na terenie PSP w Murowie 
odbędzie się konkurs pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Radny  Sebastian  Nowicki  poruszył  temat  oczynszowania  szopek  i  garaży 
stanowiących własność mieszkańców bloków przy ulicy Wolności w Murowie. Uważają oni 
stawki za zbyt wygórowane.

Wójt wyjaśnił,  że stawki są jednolite w całej gminie i nie może dać ulgi tylko tym 
mieszkańcom.  Ponadto  poinformował,  że  w  najbliższym  czasie  zostanie  przeprowadzona 
inwentaryzacja wszystkich zabudowań gospodarczych w celu wyselekcjonowania zabudowań 
stanowiących zagrożenie.

Radny Józef Segiet złożył wniosek aby dojść do porozumienia z firmami Remondis 
i  Eko  –  Trans  w  sprawie  odbierania  odpadów  wielkogabarytowych  przez  obie  firmy, 
niezależnie z jaką firmą mieszkańcy mają podpisane umowy.

Wójt  wyjaśnił  radnemu,  że  pomimo  wielokrotnych  rozmów  w tym zakresie  firma 
Remondis jest skłonna odbierać gabaryty od wszystkich mieszkańców ale firma Eko – Trans 
jest nieugięta i nie wykazuje chęci współpracy.

Pani Barbara Proth Sołtys wsi Murów zwróciła się do Wójta z pytaniem kiedy będą 
przeprowadzane remonty dróg.

Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zostaną wykonane remonty.
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Pani  Proth  zapytała  czy  jest  możliwość  zwiększenia  środków przekazywanych  dla 
sołectw gdyż kwota 10 zł  na mieszkańca jest od kilku lat  niezmienna,  a co za tym idzie, 
niewystarczająca.

Wójt odpowiedział, że jest to niemożliwe, gdyż gmina nie należy do najbogatszych  
i zwiększając środki dla sołectw musiałby ograniczyć wydatki na inne inwestycje potrzebne 
gminie.

Sołtys wsi Stare Budkowice Pan Zygmunt Hink złożył następujące wnioski:
1. organizowania  wyjazdów  na  szkolenia  dla  sołtysów  przez  Urząd  Gminy,  gdyż 

dotychczas wszelkie wyjazdy sołtysi pokrywali z własnych środków;
2. zamontowanie nowych tablic ogłoszeniowych w sołectwach na terenie gminy;
3. wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
4. zorganizowanie  na  terenie  sołectwa  zbiórki  małych  opon  samochodowych  oraz 

dużych ciągnikowych. 
Sołtys zwrócił się również do Wójta z pytaniem kto daje licencję dla firm Remondis 

i Eko – Trans na odbiór nieczystości z terenu gminy i czy nie można tym firmom postawić 
warunków. Poprosił również o dokonanie przeglądu ujęć wody i hydrantów.

Wójt  odpowiedział  sołtysowi,  że  Gmina  wydaje  licencje  ale  nie  może  stawiać 
warunków. Poinformował również, że są dokonywane przeglądy i wymiany hydrantów.

Wójt  poinformował  radnych,  że  zostały  podjęte  rozmowy  w  sprawie  zakupienia 
szczepionek  przeciwko  rakowi  szyjki  macicy  dla  dziewcząt  w  wieku  szkolnym  z  terenu 
gminy.  Poprosił  o podjęcie decyzji  czy akcja ta  powinna zostać przeprowadzona jeszcze  
w  tym  roku  czy  założyć  w  budżecie  na  2010  rok  kwotę  ok.  30  tyś.  na  wykup  tych 
szczepionek.

Radni uznali, że decyzję podejmą dopiero po dokładnym przeanalizowaniu kosztów.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:30 zamknął sesję.
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