
PROTOKÓŁ Nr XXII/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 8 czerwca 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył XXII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył,  iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni: radny Sebastian Nowicki 
oraz  Józef  Segiet),  co  stanowi  quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji  –  listy  
obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009;
)2 przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego;
)3 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.

3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. 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 30 kwietnia 2009 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad. 2.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca  odczytała  uchwałę  w sprawie  dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2009.
Pani Skarbnik omówiła proponowane zamiany w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 
oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska uzasadniając je 
koniecznością  aktualizacji  nakładów  finansowych  wynikających  
z kosztorysu inwestorskiego i zmian wprowadzonych przez Urząd Marszałkowski do 
zasad  dotyczących  dofinansowania  projektów  w  ramach  programu  PROW,  
a dotyczących niekwalifikowaności podatku VAT.
W dziale  600 –  Transport  i  Łączność  zmiany  wynikają  z  ustalenia  rzeczywistych 
nakładów  finansowych  określonych  przez  wykonawców  w  wyniku  postępowania 
przetargowego w dniu 02.06.2009 r.
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W  dziale  801  –  Oświata  i  Wychowanie  propozycje  zmian  wynikają  z  wymogu 
wykonania studium wykonalności będącego elementem składowym wniosku Gminy 
do  ubiegania  się  o  dofinansowanie  ze  środków  unijnych  PRO  Województwa 
Opolskiego na lata 2007 – 2013 – zadania polegającego na przebudowie pomieszczeń 
szkolnych w gimnazjum w Zagwiździu (adaptacja pomieszczeń szkolnych na węzły 
sanitarne).
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXII/156/09 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2009,  która 
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

2. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  uchwałę w  sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu inwestycyjnego.
Poinformowała,  że  proponowane zmiany mają  ścisłe  odzwierciedlenie  w uchwale  
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
O godzinie  1420 już po odczytaniu  i  omówieniu  projektu uchwały na salę  przybył 
Radny Sebastian Nowicki.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  13  głosami  „za”  i  przy  1  głosie 
„wstrzymującym”  –  podjęła  uchwałę  Nr  XXII/157/09 w  sprawie  przyjęcia 
wieloletniego programu inwestycyjnego, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego 
protokołu.

3. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę w sprawie  ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XXII/158/09 w sprawie  przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego,  która 
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił  się  do radnych z  prośbą o przeanalizowanie 
trudnej  sytuacji  sanitariatów  oraz  dróg  ewakuacyjnych  w  Gimnazjum  Publicznym  
w  Zagwiździu.  Zwrócił  uwagę  na  brak  nakładów  finansowych  na  przeprowadzenie 
niezbędnych prac w tym zakresie. W związku z tym zaproponował aby rozważyć możliwość 
wybudowania zamkniętej hali sportowej z łącznikiem do Gimnazjum rezygnując z programu 
„Moje boisko ORLIK 2012" zgłoszonego wstępnie do realizacji w 2010 roku.

Radny Sebastian  Nowicki  sprzeciwił  się  temu pomysłowi,  uważa,  że  boisko  Orlik 
będzie  korzystniejszym rozwiązaniem gdyż  będzie  dostępne  dla  wszystkich  mieszkańców, 
hala przy Gimnazjum na pewno nie spełni takich wymagań.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  zatem  aby  każdy  z  radnych 
zaproponował miejsce na powstanie kompleksu sportowego wraz z uzasadnieniem.

Radny Sebastian Nowicki zaproponował teren boiska sportowego przy obiekcie Unia 
Murów uzasadniając dogodnością dojazdu, zapewnioną obsługą.

Radni Henryk Gaweł, Kazimierz Kuca oraz Mariusz Kotulla poparli wybór radnego 
Nowickiego.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Sowada zaproponował budowę kompleksu 
przy Gimnazjum w Zagwiździu również argumentując dogodnym dojazdem oraz zapewnioną 
obsługą.

Przewodniczącego  poparli  radni:  Władysław Stankiewicz,  Janusz  Pośpiech,  Hubert 
Szichta, Antonina Adamczyk, Lidia Urban, Adriana Sternicka, Brygida Sygulka, Teresa Lisek 
oraz Gerard Wierzgala.

Radni  zdecydowali,  że  termin  przystąpienia  do realizacji  przedmiotowej  inwestycji 
zostanie ustalony w niedługim czasie.

Przewodniczący Rady Gminy poruszył  również kwestię kilku mieszkańców gminy, 
który  płacą  podatek  od  nieruchomości  za  drogi,  które  są  ich  własnością,  a  z  których 
korzystają wszyscy mieszkańcy. 

Radni  zwrócili  się  do  Pani  Skarbnik  z  pytaniem czy  mogą  oni  zostać  zwolnieni  
z płacenia podatku.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że niestety nie ma takiej możliwości.
Radni zdecydowali zatem, że wspólnie spróbują znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.
Radni zapoznali się również z ustawą o funduszu sołeckim oraz z wysokością środków 

przypadających na dane sołectwo w przypadku ewentualnego przyjęcia funduszu do budżetu 
gminy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
15:50 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


