
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 21 sierpnia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył XXIV sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył,  iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie  realizacji  inwestycji  
pn.  „Rozbudowa oczyszczalni  ścieków oraz  budowa kanalizacji  sanitarnej  
w Gminie Murów”;

2) zaciągnięcia  kredytu  –  Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  oraz  budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów;

3) zaciągnięcia kredytu – Budowa wodociągu Okoły – Czarna Woda;
4) zaciągnięcia  krótkoterminowej  pożyczki  płatniczej  z  Wojewódzkiego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie 
realizacji  inwestycji  pn.  –  „Rozbudowa oczyszczalni  ścieków oraz  budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów”;

5) wyrażenia  opinii  w  przedmiocie  projektu  Zarządzenia  Wójta  dotyczącego 
zasad  i  trybu  odpłatnego  przejmowania  przez  Gminę  Murów  urządzeń 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wybudowanych  i  sfinansowanych  
z własnych środków;

6) przystąpienia  Gminy  Murów  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Rybacka 
„Opolszczyzna”,

7) zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków.

3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. 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 25 czerwca 2009 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
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Ad. 2.

1. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie  realizacji  inwestycji  pn.  „Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  oraz 
budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów”.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIV/166/09 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej  na dofinansowanie realizacji  inwestycji 
pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Murów”, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

2. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XXIV/167/09 w sprawie  zaciągnięcia  kredytu,  która stanowi załącznik Nr 4 do 
niniejszego protokołu.

3. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XXIV/168/09 w sprawie  zaciągnięcia  kredytu,  która stanowi załącznik Nr 5 do 
niniejszego protokołu.

4. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowej  pożyczki  płatniczej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie  w formie refundacji  realizacji 
inwestycji pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Murów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego  na  lata  2007-2013,  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIV/169/09 w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  płatniczej  w 
Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na 
dofinansowanie   w  formie  refundacji   realizacji  inwestycji  pn.  ”Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów” w ramach 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  
2007-2013,współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  opinii  
w  przedmiocie  projektu  Zarządzenia  Wójta  dotyczącego  zasad  i  trybu  odpłatnego 
przejmowania  przez  Gminę  Murów  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych 
wybudowanych i sfinansowanych z własnych środków.
Radni  uważają,  że  powinny  być  ustalone  kryteria  do  jakiej  kwoty  Gmina  będzie 
przejmowała te urządzenia. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła uchwałę Nr XXIV/170/09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu 
Zarządzenia Wójta dotyczącego zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę 
Murów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych i sfinansowanych 

z własnych środków, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
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6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  Gminy 
Murów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIV/171/09 w sprawie przystąpienia Gminy Murów do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa  Rybacka  „Opolszczyzna”,  która  stanowi  załącznik  Nr  8  do  niniejszego 
protokołu.

7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z 
budżetu  Gminy  Murów  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIV/172/09 w sprawie  zasad  udzielania  dotacji  z  budżetu  Gminy Murów na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 4.

Wójt  Gminy  poinformował,  że  w  poniedziałek  (24  sierpnia)  odbędzie  się  Walne 
Zebranie Wspólników w „Powodzie” dotyczące spłaty prywatnych udziałów. Nadmienił, że 
Gmina Turawa występuje z firmy „Prowod”, co może spowodować wzrost ceny za wodę  
i ścieki dlatego też należy rozważyć możliwość założenia własnej firmy.

Wójt poinformował również o dwóch przetargach, które ogłosił Urząd, mianowicie na 
oczyszczalnię  ścieków,  który  niestety  został  unieważniony  z  powodu  wyższej  oferty  niż 
przewidywała  specyfikacja  oraz  na  budowę  wodociągu  do  Okół.  Na  realizację  drugiego 
zadania  oferty  złożyły  dwie  firmy:  na  ok.  600.000  zł  i  820.000  zł.  Nie  została  jeszcze 
podpisana umowa na realizację zadania. 

Radny  Kazimierz  Kuca  złożył  wniosek  w  sprawie  wystąpienia  do  Zarządu  Dróg 
Powiatowych w Opolu o ustawienie znaku zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych na 
ulicy ZWM w Murowie.

Radna Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu o dalszą rozbudowę barierek ochronnych przy rzece Budkowiczanka.

Radny  Józef  Segiet  złożył  wniosek  w  sprawie  wystąpienia  do  Dyrekcji  PKP  
o zadbanie i zabezpieczenie obiektów dworcowych na stacjach Kały, Laskowice, Jełowa.

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

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


