
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Sowada o godz.  10:00 otworzył  XXXIII sesję 
Rady Gminy Murów i  po przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  sołtysów  oraz  zaproszonych  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,

a. Sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2009 r.
3. Ocena  realizacji  budżetu  za  2009  rok  i  podjecie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia 

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2009  r.  i  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy;

4. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawie:
a) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
b) zaciągnięcia kredytu;
c) zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie w Banu 

Gospodarstwa  Krajowego  Oddział  w  Opolu  w  ramach  Działanie  ,,Odnowa  
i Rozwój Wsi" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013;

d) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy  nieruchomości  
z dotychczasowymi dzierżawcami;

e) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa;
f) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków;
g) zmiany  uchwały  Nr  XXXI/206/10  Rady  Gminy  Murów  

z  dnia  18 lutego 2010 r.  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.

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 29 marca 2010 r.  Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
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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.

Następnie  sprawozdanie ze swojej  działalności  przestawił  sołtys  Starych  Budkowic 
Pan Zygmunt Hink, który poinformował o pracach przeprowadzonych na terenie  sołectwa 
oraz o nieudanej próbie utrzymania placówki pocztowej. Podziękował Wójtowi, Prezesowi 
BS Łubniany oraz Stowarzyszeniu  STB za czynny wkład  w próbę utrzymania  powyższej 
placówki. Sołtys zwrócił również uwagę na fatalny stan dróg powiatowych na terenie gminy 
i zwrócił się do Wójta z pytaniem czy jest możliwe nawiązanie współpracy z ZDP w celu 
uprzątnięcia oraz napraw dróg.

Wójt poinformował, że trwają rozmowy mające na celu współpracę w tym zakresie.

Ad. 2. a)

Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  radni  otrzymali  sprawozdanie  
z  realizacji  środków funduszu alkoholowego za 2009 r.,  które stanowi załącznik  Nr 5 do 
niniejszego protokołu i zapytał czy do przedstawionego sprawozdania mają zapytania.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli zapytań.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 10 marca 2010 r. Wójt Gminy 
Murów  przedłożył  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Opolu  sprawozdanie  roczne  
z  wykonania  budżetu  gminy  za  2009  rok,  które  podlega  zaopiniowaniu  przez  Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  Opolu  uchwałą  Nr  42/2010  z  dnia  
19 kwietnia 2010 r., która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu zaopiniowała pozytywnie 
sprawozdanie  Wójta  z  wykonania  budżetu  Gminy  Murów  za  2009  r.  uzasadniając  iż 
przedłożone sprawozdanie dostarcza wyczerpującej informacji o sytuacji finansowej, wyniku 
finansowym uzyskanym na koniec roku budżetowego oraz o zadłużeniu jednostki samorządu 
terytorialnego.

Ponadto w dniu 25 marca 2010 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręczył do 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu uchwałę  Nr 1/2010 z  dnia  10 marca  2010 r.  
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r. 

Wraz  z  powyższą  uchwałą  Komisja  przedłożyła  również  protokół  Nr  2/2010  
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  w  dniu  10  marca  2010  r.  oraz  protokoły  kontroli 
przeprowadzonych przez komisję.

Uwzględniając  wykonanie  dochodów  i  wydatków  z  wszelkimi  wyjaśnieniami 
przedstawionymi  w  sprawozdaniu  opisowym  oraz  w  ocenie  przeprowadzonych  kontroli 
komisja Rewizyjna podjęła uchwałę wnioskującą o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
za realizację budżetu za 2009 rok.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Brygida  Sygulka  odczytała  uzasadnienie 
Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu   gminy za 2009 r. oraz udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Murów.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  uchwałą  Nr  115/2010  z  dnia  
1  kwietnia  2010  roku,  która  stanowi  załącznik  nr  7  do  nin.  protokołu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  powyższe  opinie.  Po  odczytaniu 
Przewodniczący zapytał przewodniczących komisji oraz radnych czy mają uwagi i zapytania 
w przedstawionym zakresie.

Przewodniczący Komisji oraz pozostali radni do przedstawionych opinii nie wnieśli
żadnych zastrzeżeń.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/208/10 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 
rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego  
protokołu.

Ad. 4.

1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu 
gminy na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIII/209/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/210/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu, która stanowi załącznik Nr 10 do 
niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia 
krótkoterminowego kredytu  na wyprzedzające  finansowanie w Banu Gospodarstwa 
Krajowego Oddział w Opolu w ramach Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 
programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIII/211/10 w  sprawie  zaciągnięcia  krótkoterminowego  kredytu  
na wyprzedzające finansowanie w Banu Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu 
w  ramach  Działanie  „Odnowa  i  Rozwój  Wsi”  objętego  programem  Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  2013,  która  stanowi  załącznik  Nr  11  
do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy  nieruchomości  z  dotychczasowymi 
dzierżawcami.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIII/212/10 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów 
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami,  która stanowi załącznik  
Nr 12 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów sołtysa.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/213/10 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa,  która 
stanowi załącznik Nr 13  do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  uchwalenia  regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXIII/214/10 w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  
i odprowadzenia ścieków, która stanowi załącznik Nr 14  do niniejszego protokołu.
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7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr XXXI/206/10 Rady Gminy Murów z dnia 18 lutego 2010 r. 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.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/215/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/10 Rady Gminy Murów 
z  dnia  18  lutego  2010  r.  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 15  do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Radna Lidia Urban wyjaśniła zebranym dlaczego placówka pocztowa nie działa nadal 
w jej lokalu, co wywołało dyskusję wśród radnych oraz zaproszonych gości.

Sołtys  Janus  Bernadeta  poinformowała  oraz zaprosiła  obecnych na festyn  w dniu  
16 maja.

Sołtys Karina Dambowy zaapelowała o przeprowadzenie kontroli hydrantów.
Wójt poinformował Panią Sołtys, że kontrole są obecnie prowadzone.
Sołtys Krystian kuczera zapytał Wójta czy będzie możliwość remontu drogi do jego 

posesji. 
Wójt odpowiedział, że na obecną chwilę nie będzie to możliwe.
Radny Sebastian Nowicki zaapelował o zwiększenie środków finansowych na mające 

się  odbyć  dożynki  powiatowo – gminne.  Zapytał  również  jakie  są  możliwości  umarzania 
płatności czynszu za szopki.

Wójt  odpowiedział,  że  płatności  umarza  tylko  najuboższym  płatnikom  natomiast  
w sprawie zwiększenia środków finansowych na dożynki rozpatrzy tą prośbę.

Sołtys  Hink  zwrócił  się  do  wójta  z  pytaniem  w  jaki  sposób  sołectwa  mają 
uporządkować pobocza dróg gminnych z piasku zalegającego po zimowym odśnieżaniu oraz 
czy istnieje polityka dotycząca prac społecznych.

Wójt  wyjaśnił,  że  istnieją  plany dotyczące  prac społecznych  lecz  zawodzi  czynnik 
ludzki, gdyż ludzie nie chcą pracować.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
15:30 zamknął sesję.
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Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


