
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 25 czerwca 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXIII 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 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. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów

a. protokół  z  przeglądu  przeciwpożarowego  sporządzony  przez  Komisję  
Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009;
)2 zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
)3 opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów;
)4 współdziałania  między  Gminą  Murów  a  Województwem  Opolskim  

w  zakresie  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Murów;

)5 rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2010 
środków stanowiących fundusz sołecki;

)6 uchylenia uchwały  Nr XXI/153/09 Rady Gminy Murów z dnia 30 kwietnia  
2009  r.  w  sprawie  oddania  w  najem  pomieszczeń  w  byłym  przedszkolu  
w Radomierowicach przy ul. Szkolnej 3 oraz  uchwały  Nr XXI/154/09 Rady 
Gminy  Murów  z  dnia  30  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  odpłatnego  nabycia 
nieruchomości położonej w Zagwiździu;

)7 zmiany  uchwały Nr  VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia  13 września 
2007  roku w  sprawie  określenia  zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na 
okres  dłuższy  niż  trzy  lata oraz  określenia  bonifikaty  przy  sprzedaży 
nieruchomości.

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

Przewodniczący  poinformował  również,  że  z  powodu  sytuacji  spowodowanej 
gwałtownymi opadami deszczów proponuje wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący 
sytuacji  kryzysowej,  wobec  czego  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji  przedstawia  się 
następująco:

1. Informacja Sztabu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów
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a. protokół  z  przeglądu  przeciwpożarowego  sporządzony  przez  Komisję  
Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009;
2) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
3) opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów;
4) współdziałania  między  Gminą  Murów  a  Województwem  Opolskim  

w  zakresie  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Murów;

5) rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2010 
środków stanowiących fundusz sołecki;

6) uchylenia uchwały  Nr XXI/153/09 Rady Gminy Murów z dnia 30 kwietnia  
2009  r.  w  sprawie  oddania  w  najem  pomieszczeń  w  byłym  przedszkolu  
w Radomierowicach przy ul. Szkolnej 3 oraz  uchwały  Nr XXI/154/09 Rady 
Gminy  Murów  z  dnia  30  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  odpłatnego  nabycia 
nieruchomości położonej w Zagwiździu;

7) zmiany  uchwały Nr  VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia  13 września 
2007  roku w  sprawie  określenia  zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na 
okres  dłuższy  niż  trzy  lata oraz  określenia  bonifikaty  przy  sprzedaży 
nieruchomości.

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Komendant  Gminny  OSP  Pan  Bogdan  Rak  poinformował,  że  Koordynatorem 
Gminnego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  jest  Pan  Przemysław  Wienke,  który  w  tej 
chwili jest w terenie i nie może uczestniczyć w obradach sesji. Ponadto Komendant omówił 
obecną sytuację oraz poinformował zebranych o podjętych działaniach gminnych jednostek 
OSP.

Sołtysi  obecni  na  sesji  poinformowali  o  sytuacji  panującej  w  sołectwach  oraz 
poinformowali o najbardziej zagrożonych miejscach. Stwierdzili również, że potrzebna jest 
spółka  wodna,  która  dzięki  swojej  działalności  pozwalała  utrzymywać  stan  rowów  
w drożności.

Komendant Gminny OSP Pan Bogdan Rak zapewnił, że wszystkie jednostki zostały 
postawione w stan gotowości i w miarę możliwości zabezpieczają zagrożone miejsca. Dodał 
również aby monitorować i informować na bieżąco o każdym przypadku zagrożenia.

Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy złożyła wniosek w sprawie powołania komisji, 
w  skład  której  będzie  wchodził  pracownik  ZDP  w  Opolu,  pracownik  Urzędu  Gminy  
w  Murowie  oraz  sołtys  danego  sołectwa  w  celu  przeprowadzenia  kontroli  przydrożnych 
rowów oraz udrożnienia rowów, które tego wymagają.
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Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej  sesji Rady Gminy tj.  z dnia 8 czerwca 2009 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 3.

Ze względu na nieobecność Wójta Gminy na Sesji sprawozdanie z działalności Wójta 
w okresie  między  sesyjnym  przedłożyła  Radzie  Pani  Sylwia  Dydzik  –  Sekretarz  Gminy, 
sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono zapytań.
Protokół  z  przeglądu  przeciwpożarowego  sporządzony  przez  Komisję  

Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska przedstawił  
Pan  Bogdan  Rak.  Do  przedstawionego  sprawozdania,  które stanowi  załącznik  Nr  5  
do niniejszego protokołu również nie wniesiono zapytań.

Ad. 4.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca  odczytała  uchwałę  w sprawie  dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2009.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIII/159/09 w sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2009,  która 
stanowi załącznik Nr 6  do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę w  sprawie zatwierdzenia  bilansu 
skonsolidowanego.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIII/160/09 w sprawie  zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego,  która stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę w  sprawie  opłaty  targowej 
obowiązującej na terenie gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XXIII/161/09 w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę w  sprawie  współdziałania  między 
Gminą Murów a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XXIII/162/09 w sprawie współdziałania między Gminą Murów a Województwem 
Opolskim  w  zakresie  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Murów,  która stanowi załącznik Nr 9  
do niniejszego protokołu.
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5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę w  sprawie  rozstrzygnięcia  
o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2010  środków  stanowiących 
fundusz sołecki.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” i przy 3 „wstrzymujących” 
podjęła  uchwałę  Nr  XXIII/163/09 w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  
w budżecie gminy Murów na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki, która 
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Murów Nr XXI/153/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie oddania w najem 
pomieszczeń w byłym przedszkolu w Radomierowicach oraz uchylenia uchwały Rady 
Gminy  Murów Nr  XXI/154/09  z  dnia  30  kwietnia  2009 r.  w sprawie  odpłatnego 
nabycia nieruchomości położonej w Zagwiździu.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –   podjęła  uchwałę  
Nr XXIII/164/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Murów Nr XXI/153/09 
z  dnia  30  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  oddania  w  najem  pomieszczeń  w  byłym 
przedszkolu  w  Radomierowicach  oraz  uchylenia  uchwały  Rady  Gminy  Murów  
Nr  XXI/154/09  z  dnia  30  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  odpłatnego  nabycia 
nieruchomości położonej w Zagwiździu, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego  
protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę w  sprawie  zmiany  uchwały  nr 
VIII/41/2007  r.  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  13  września  2007  roku  w  sprawie 
określenia  zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  ich 
wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –   podjęła  uchwałę  
Nr XXIII/165/09 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 r. Rady Gminy Murów z 
dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,  która 
stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Sołtys  Murowa  Pani  Barbara  Proth  zwróciła  się  do  Rady  Gminy  z  prośbą  
o  uzasadnienie  odrzucenia  uchwały w  sprawie  rozstrzygnięcia  
o  wyodrębnieniu  w budżecie  gminy  Murów na  rok  2010 środków stanowiących  fundusz 
sołecki.

Przewodniczący  Rady  Gminy  wyjaśnił,  że  na  chwilę  obecną  Gmina  nie  jest 
przygotowana na wprowadzenie tego funduszu.

Pani sołtys zapytała czy fundusz nie będzie nigdy wyodrębniony w budżecie.
Przewodniczący wyjaśnił,  że podjęta uchwała nie wyodrębnia funduszu sołeckiego  

w 2010 roku,  natomiast  zgodnie  z  przepisami,  każdego  roku istnieje  obowiązek podjęcia 
uchwały rozstrzygającej o wyodrębnieniu bądź rezygnacji z funduszu sołeckiego na kolejny 
rok budżetowy.
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Radny Józef Segiet zapytał co było powodem powrotu do oddzielnych komisji, gdyż 
jego zdaniem wspólna praca przynosiła więcej korzyści.

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  to  przewodniczący  poszczególnych  komisji  ustalają 
terminy prac komisji. Zaproponował zatem aby przeprowadzić głosowanie kto z radnych jest 
za wspólnymi obradami.

Rada  Gminy w obecności  15  radnych  –  12  głosami  „za”  i  przy  3  „przeciwnych” 
(Radni: Kotula, Nowicki, Kuca) ustaliła przywrócenie wspólnych obrad komisji.

Radny Sebastian Nowicki zapytał  czy zostały rozpoczęte prace związane z budową 
kanalizacji.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  została  już  podpisana  umowa  na  kanalizację  
w Zagwiździu oraz złożono wniosek na wodociąg Okoły i baj – pas w Murowie.

Sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink złożył następujące wnioski:
1. odtworzyć słupy geodezyjne (kamienie graniczne działek) zasypane urobkiem 

z regulacji rzeki Budkowiczanka wzdłuż prywatnych posesji;
2. spowodować przywrócenie stosunków wodnych na kompleksie łąk i pastwisk 

w  kompleksie  „Olszyna”  Stare  Budkowice  przylegających  do  Rzeki 
„Budkowiczanka” na odcinku od mostu naprzeciwko kortu tenisowego LZS 
Stare Budkowice aż do jazu piętrzącego;

3. dokonać zmian w uchwale o organizacji Rady Gminy i statusie sołectwa, który 
umożliwiłby utworzenie konwentu sołtysów.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
11:15 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


