
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 18 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXXI 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. Raport z działalności Komisariatu Policji w 2009 roku w Gminie Murów.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010,
)2 rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2011 

środków stanowiących fundusz sołecki;
)3 przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.  „Uczniowie  Dumą  Naszej  Gminy”  

Nr  I/POKL.09.01.02/19/2009  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego  założonego w ramach Działania  9.1.  „  Wyrównanie 
szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych  w  systemie  oświaty”  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównanie  szans 
edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL”;

)4 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Murowie;
)5 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2010-2020;
)6 przyjęcia  do  realizacji  projektu  Aktywna  integracja  mieszkańców  gminy 

Murów; w ramach priorytetu  VII,  Działania  7.1  Rozwój i  upowszechnianie 
aktywnej  integracji   w  Poddziałaniu  7.1.1   Rozwój  i  upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.

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 30 grudnia 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.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 3.

Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w 2009 roku 
na terenie Gminie Murów przedstawił Komendant Komisariatu Policji Podinspektor Tomasz 
Bilski.

W  pierwszej  części  sprawozdania  Komendant  przedstawił  kadrę  komisariatu, 
następnie  ogólnie  scharakteryzował  zasady  działalności  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu 
Wielkim.

W  drugiej  części  sprawozdania  zastępca  Komendanta  Pan  Rafał  Bartoszek, 
przedstawił statystykę zdarzeń kryminalnych na terenie gminy.

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z pytaniem czy na terenie gminy występuje 
zagrożenie narkomanią.

Komendant wyjaśnił, że narkotyki są obecne, zwłaszcza na różnego rodzaju imprezach 
masowych  oraz  na  terenie  lokalnej  dyskoteki,  lecz  nie  można  mówić  o  konkretnym 
zagrożeniu narkomanią.

Radny  Mariusz  Kotula  zaapelował  o  częstsze  patrolowanie  odcinka  pomiędzy 
Grabczokiem  i  Brynicą  z  uwagi  na  częste  ignorowanie  przez  kierowców  znaku  zakazu 
poruszania się samochodami o ciężarze powyżej 30 ton.

Komendant wyjaśnił, że w miarę możliwości odcinek ten będzie patrolowany ale ze 
swej  strony  prosi  również  o  zgłaszanie  na  komisariat  wszelkich  nieprawidłowości  bądź 
wykroczeń.

Przewodniczący  Józef  Sowada  zapytał  czy  Policja  dysponuje  narzędziami  w  celu 
upomnienia bądź nakłonienia ZDP do poprawy jakości nawierzchni naszych dróg.

Komendant wyjaśnił, że jedynie można poprzeć wniosek Rady Gminy w powyższej 
sprawie.

Sołtys  wsi  Stare  Budkowice  Pan  Zygmunt  Hink  poprosił  o  wyjaśnienie  kwestii 
zagrożenia jakie stwarzają bobry, które budują żeremia pomiędzy Zagwiździe a Morcinkiem, 
mianowicie  kilka  drzew  jest  tak  naruszonych,  że  niebezpiecznie  się  przechylają  grożąc 
wywrotem. Kilkakrotna interwencja w Urzędzie Gminy nie odnosi rezultatów, gdyż gmina 
nie może ingerować w mienie ZDP a ZDP nie robi w tej kwestii nic.

Komendant  wyjaśnił,  że  taka  sytuacja  istotnie  może  stwarzać  zagrożenie,  sugeruje 
zatem złożyć zawiadomienie na komisariacie, który wdroży odpowiednie postępowanie, może 
to poskutkuje jakąś interwencją odpowiedzialnych służb.

Wobec braku kolejnych zapytań Przewodniczący Rady Gminy zakończył ten punkt  
w porządku obrad, dziękując przedstawicielom Komisariatu za przybycie.
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Ad. 4.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXI/201/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2009,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  rozstrzygnięcia  
o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2011  środków  stanowiących 
fundusz sołecki.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXI/202/10 w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy 
Murów na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,  która stanowi załącznik  
Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji 
projektu  pt.  „Uczniowie  Dumą  Naszej  Gminy”  
Nr I/POKL.09.01.02/19/2009 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego założonego w ramach Działania 9.1. „ Wyrównanie szans edukacyjnych 
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie 
oświaty”  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  
o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług 
edukacyjnych PO KL”.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXI/203/10 w sprawie  przyjęcia  do realizacji  projektu pt.  „Uczniowie  Dumą 
Naszej  Gminy”  Nr  I/POKL.09.01.02/19/2009  dofinansowanego  ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  założonego  w  ramach  Działania  9.1. 
„  Wyrównanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług 
edukacyjnych  świadczonych w systemie  oświaty”  Poddziałanie  9.1.2 „Wyrównanie 
szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL”,  która stanowi załącznik  
Nr  7  
do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej 
Pani Brygidzie Sygulka, która odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Murowie.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Kierownika GOPS w Murowie.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXI/203/10 w sprawie rozpatrzenia  skargi  na działalność  Kierownika GOPS  
w Murowie, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020.

Pani  Maria Skrzypek Kierownik GOPS w Murowie przedstawiła  i  omówiła 
naniesione do projektu poprawki.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 9 głosami „za” i przy 6 „wstrzymujących” – 
podjęła  uchwałę  Nr  XXXI/204/10 w  sprawie  przyjęcia  Gminnej  Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020, która stanowi załącznik 
Nr 9 do niniejszego protokołu.
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6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji 
projektu Aktywna integracja mieszkańców gminy Murów; w ramach priorytetu VII, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  w Poddziałaniu 7.1.1 
Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani  Skrzypek  wyjaśniła  jakie  zadania  zostaną  dzięki  temu  projektowi 
zrealizowane. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Pani kierownik z pytaniem na jakie 
cele będą przeznaczone środki. 

Pani Kierownik wyjaśniła, że środki będzie można przeznaczyć na szkolenia, 
kursy  motywacyjne  dla  bezrobotnych  do  podjęcia  pracy,  lecz  niestety  tylko  dla 
czterech bądź pięciu osób.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” i przy 5 „wstrzymujących” – 
podjęła uchwałę Nr XXXI/205/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Aktywna 
integracja  mieszkańców  gminy  Murów;  w  ramach  priorytetu  VII,  Działania  7.1 
Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji   w  Poddziałaniu  7.1.1   Rozwój  
i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy społecznej  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o przedłożonej do Biura Rady 
informacji  o  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Murów.

Przypomniał również radnym o konieczności składania oświadczeń majątkowych za 
ubiegły rok.

Radna  Powiatu  Pani  Barbara  Kamińska  poinformowała  o  inicjatywie  Starosty 
Opolskiego w sprawie współfinansowania zakupu karetki pogotowia, jest to koszt 220 tyś.,  
z czego 68 tyś oferuje Urząd Marszałkowski, 50 tyś. Starostwo Powiatowe i około 10 gmin 
po 10 tyś.

Sołtys wsi Stare Budkowice Pan Zygmunt Hink złożył następujące wnioski:
− przeprowadzić kontrolę wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy;
− przedstawić  plan  działania  Gminnego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  na 

wypadek  zaistnienia podtopień na skutek gwałtownej odwilży na terenie gminy.
Sołtys  zwrócił  się  również  z  pytaniem  do  Pani  Kierownik  GOPS  czy  również  

w bieżącym roku sołectwa będą mogły liczyć na pracowników interwencyjnych.
Pani  Kierownik  zapewniła,  że  prace  społecznie  użyteczne  ruszą  już  od  marca, 

planowane jest zatrudnienie dziewięciu osób, czyli podobnie jak w roku ubiegłym.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:00 zamknął sesję.
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Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


