
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 27 sierpnia  2010 r.

Przewodniczący  Rady Gminy  Józef  Sowada  o  godz.  14:00  otworzył  XXXV sesję 
Rady Gminy Murów i  po przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji – listy obecności radnych oraz zaproszonych 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 projektu uchwały w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. 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 24 czerwca 2010 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 2.

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  XXXV/223/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 4.

Przewodniczący  przywitał  przybyłego  na  sesję  Rady  Gminy  dyrektora  opolskiego 
PKS  Pana  Marka  Sidora,  któremu  udzielił  głosu  w  sprawie  przejęcie  własności  nad 
przedsiębiorstwem PKS. Dyrektor zachęcał, aby gmina Murów wraz z resztą gmin powiatu 
opolskiego utworzyły tzw. Związek Gmin, który przejmie PKS.

Dyrektor PKS przedstawił sytuację finansową spółki: majątek wynosi 8 mln złotych, 
przedsiębiorstwo posiada 7,5 h ziemi, tabor autobusowy – 90 (średni wiek wynosi 7 lat).

PKS świadczy następujące usługi: przewozy pasażerskie, turystyczne, dowóz uczniów 
do  szkół  oraz  pracowników  do  Elektrowni  Opole,  usługi  warsztatowe  (również  naprawa 
samochodów osobowych). Spółka PKS posiada także własną stację kontroli pojazdów oraz 
stację  paliw.  Na  dzień  dzisiejszy  przedsiębiorstwo  generuje  stratę  w  wysokości  600  tys. 
złotych.  Strata  jest związana z okresem wakacyjnym,  ponieważ dużo autobusów w czasie 
wakacji nie kursuje. W miesiącach wrzesień i październik straty zostają nadrobione, spółka 
osiąga  wtedy  znowu  zysk  –  wyjaśnił  Pan  Sidor.  Spółka  rok  obrotowy  kończy  zawsze 
zyskiem.

Związek Gmin będzie miał prawo do korzystania z funduszy unijnych –  będzie to 
wielką zaletą, oznajmił Pan Sidor. 

Radny Segiet zapytał dyrektora co stanie się ze spółką, gdy gminy nie zgodzą się na 
przejęcie. 
Dyrektor odpowiedział, iż w październiku zostanie ogłoszony publiczny przetarg na sprzedaż 
przedsiębiorstwa. 

Wójt zapytał dyrektora czy istnieje na terenie kraju podobny związek.
 Pan Sidor oznajmił,  iż w Rzeszowie funkcjonuje taki  związek,  który działa  bez żadnych 
zastrzeżeń.

Radni  podjęli  burzliwą  dyskusję  w  sprawie  utworzenia  związku.  Przewodniczący 
postanowił przeprowadzić głosowanie o przystąpienie do Związku Gmin. Za przystąpieniem 
do związku radni zagłosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń 
majątkowych, poinformował również w jaki sposób je wypełnić.

Wójt  poinformował  radnych  o  postępach  przy  organizacji  powiatowo –  gminnych 
dożynek. 

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

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


