
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 24 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXVI 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 i 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2009 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009;
)2 określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  zwolnień  

od tego podatku;
)3 wydawania  w  imieniu  Wojewody  blankietów  upoważnień  

do zakupu paliw.
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 10 września 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  za  szybką  interwencję  
w sprawie powołania  komisji  w celu przeprowadzenia  kontroli  przydrożnych  rowów oraz 
udrożnienia rowów. Pracownik ZDP obiecał dokonać najważniejszych napraw.

Do przedstawionego sprawozdania nie było więcej zapytań. 
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Ad. 3.

Pani Teresa Kuca – skarbnik gminy przedstawiła i omówiła informację o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2009 r. Poinformowała, że budżet poza 
zadaniami inwestycyjnymi przebiegał prawidłowo.

Do przedstawionej informacji, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu, 
radni nie wnieśli żadnych uwag.

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  XXVI/176/09 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 określenia stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Wójt  przedstawił  radnym  zestawienie  stawek  podatkowych  obowiązujących  
w gminach sąsiednich, z którego wynika, że w naszej gminie proponowane stawki są 
najniższe.
Radna Powiatu Pani Barbara Kamińska stwierdziła, że nie należy dokonywać takiego 
porównania, gdyż do analizy potrzeba więcej danych. Radny Józef Segiet stwierdził 
natomiast, że takie porównanie jest potrzebne, bo „przeciętny Kowalski” nie orientuje 
się w wysokościach stawek i takie informacje są dla ludzi istotne.
Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek przedstawił natomiast analizę procentową. Radni 
po przedyskutowaniu projektu uchwały przystąpili do głosowania.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  11  głosami  „za”,  1  „przeciw”  
i  przy  3  „wstrzymujących”  –  podjęła  uchwałę  określenia  stawek  podatku  
od  nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego  podatku,  która  stanowi  załącznik  
Nr 7 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wydawania  w  imieniu 
Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXVI/178/09 w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień 

do zakupu paliw, która stanowi załącznik Nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 6.

Radna Antonina Adamczyk złożyła wniosek do Radnego Powiatu w sprawie ujęcia  
w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych  na 2010 rok budowy chodników oraz barierek. 

Pan  Mohlek  stwierdził,  że  budowa barierek  jest  przewidziana  jeszcze  na  ten  rok, 
chodnik także będzie budowany.

Następnie radni, sołtysi jak i goście obecni na sesji wystosowali szereg wniosków do 
radnego Mohlek  z  prośbą  o  przekazanie  ich  do  ZDP w Opolu.  Radny Mohlek  starał  się 
odpowiadać na bieżąco na wiele zapytań oraz skrupulatnie zapisywał zgłaszane wnioski.

Radny Mariusz Kotulla złożył wniosek o ujęcie w planie budżetowym na rok 2010 
założenie dwóch hydrantów przy blokach mieszkalnych na ul. Wolności w Murowie (bloki 
tartaczne) oraz o dokonanie przycinki  drzew przy blokach mieszkalnych na ul.  Wolności  
w Murowie (bloki tartaczne).

Sołtys wsi Stare Budkowice Pan Zygmunt Hink złożył wniosek o przedstawienie na 
kolejnej  sesji  informacji  na  temat  usuwania  skutków  powodzi  na  terenie  gminy  oraz 
przedstawienie programu Sztabu Kryzysowego na kolejne lata.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
11:35 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


