
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 23 września  2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Sowada o godz.  10:00 otworzył  XXXVI sesję 
Rady Gminy Murów i  po przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 14 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 
przewidywał następujący przebieg:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdania z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2010 r. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
)2 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
)3 udzielenia  dotacji  Rzymskokatolickiej  Parafii  Najświętszego  Serca  Pana 

Jezusa  w  Zagwiździu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

)4 zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na 
terenie Gminy Murów;

)5 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2009 rok;
)6 określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami 

pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego  gminy  Murów  w  dziedzinach  dotyczących  działalności 
statutowej tych organizacji;

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący poinformował,  że wpłynęły dodatkowe projekty uchwał,  wobec czego 
porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdania z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2010 r. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
2) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
3) udzielenia  dotacji  Rzymskokatolickiej  Parafii  Najświętszego  Serca  Pana 

Jezusa  w  Zagwiździu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

4) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na 
terenie Gminy Murów;

5) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2009 rok;
6) określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami 

pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego  gminy  Murów  w  dziedzinach  dotyczących  działalności 
statutowej tych organizacji;

7) dostosowania  opisu  granic  okręgów  wyborczych  gminy  Murów  do  stanu 
faktycznego;

8) zapewnienia środków finansowych w kwocie 100.00,00 zł w budżecie na rok 
2011;

9) zapewnienia środków finansowych w kwocie 645.00,00 zł w budżecie na rok 
2011.

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 27 sierpnia 2010 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie miedzy 
sesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.
Sołtys wsi Bukowo Pan Piotr Witek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 

realizacji  projektu  „Bukowo  wita”,  gdyż  wieś  Bukowo  zajęła  III  miejsce  w  konkursie 
Odnowy Wsi w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”, za co otrzymała nagrodę pieniężną 
w wysokości 4.000,00 zł. 

Następnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił sołtys  Starych  Budkowic 
Pan  Zygmunt  Hink,  który  na  sam  początek  pragnął  podziękować  wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do organizacji  „Dni  Budkowic”.  Stwierdził  jednak,  że   boisko,  na którym 
odbyła się 2-dniowa impreza nie jest zaopatrzone w odpowiedni dostęp do prądu. Na daną 
okoliczność  wypożyczony został agregat, który okazał się niesprawny. Należy zastanowić się 
nad  kapitalnym  remontem  agregatu  oraz  nad   fachową  i  przeszkoloną  obsługą,  która 
obsługiwałaby agregat.
Poinformował  również,  że  fundusz,  który został  przyznany sołectwu z  „Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych” został wykorzystany w pełni, przez bibliotekę 
oraz na wyjazd z dziećmi do Juraparku do Krasiejowa. 
Sołtys  poinformował  również,  że  w  Starych  Budkowicach  występują  problemy 
z  wandalizmem  –  znikają  znaki  drogowe.  Mieszkańcy  skarżą  się  na  tzw.  „quadowców”, 
jednocześnie  informują,  że  na terenie  sołectwa przy rzece Budkowiczance  „pod Młynem” 
osoby  urządzają sobie rajdy, ćwiczą forsowanie rzeki.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele  Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim oznajmili, 
że należy zgłaszać każde zdarzenie, a  Policja będzie w tych sprawach interweniować.

Informacje z działalności Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim na terenie gminy 
Murów  przedstawił  zastępca  Komendanta  Komisariatu  Policji  mł.  asp.  Rafał  Bartoszek. 
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Gmina Murów należy do najbardziej bezpiecznych gmin powiatu. Od lutego b.r. na terenie 
gminy  zanotowano  43  zdarzenia  kryminalne,  w  tym  m.in.  zatrzymano  17  nietrzeźwych 
kierowców, zgłoszono 6 kradzieży i 6 włamań. 
Zastępca  Komendanta  poinformował  również  o  konieczności  powiadomienia  Komisariat 
Policji  (najpóźniej  7 dni przed) o planowanej  imprezie  oraz o tym,  że na zorganizowanie 
masowej  imprezy  (powyżej  1000  osób)   wymagalne  są  stosowne  zezwolenia  na  jej 
przeprowadzenie. 
Powiadomił także, iż dzielnicowym całej gminy jest mł. asp. Roman Papiewis, który dyżury 
ma w poniedziałki rano oraz w środy po południu.
Radny  Mariusz  Kotulla  zwrócił  się  do  policjantów  obecnych  na  sesji  z  pytaniem  czy 
dozwolone  jest  spacerowanie  z  psem  bez  kagańca  i  smyczy.  Jak  mieszkańcy  mogą 
zareagować w takich sytuacjach. 
Policjant Bartoszek oznajmił, iż według art.77 Kodeksu wykroczeń właściciel psa, który nie 
zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności  podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. Właściciel udając się z psem w miejsce ogólno dostępne  powinien 
założyć mu kaganiec lub  smycz.  Policja widząc daną sytuację ma prawo ukarać mandatem 
lub pouczyć właściciela psa.

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

Ad.3. 

Pani  Teresa  Kuca  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  i  omówiła  przebieg  wykonania 
budżetu  gminy Murów za  I  półrocze  2010 r.  Wykonanie  budżetu  przebiega  prawidłowo. 
Poinformowała  również,  że  w  dniu  dzisiejszym  wpłynęła  opinia  z  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej opiniująca pozytywnie przedłożone sprawozdanie. Informacja RIO  stanowi 
załącznik Nr 5 do nin. protokołu 

Do przedstawionej informacji,  która stanowi załącznik Nr 6 do nin. protokołu, radni 
nie wnieśli żadnych uwag.

Ad.4.

Obrady  sesji opuścił Pan Hubert  Szichta, w związku z czym w dalszym posiedzeniu Rady 
brało udział 13 radnych.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXVI/224/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 7  do nin. protokołu.

2.  Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia  stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  9  głosami  „za”,  2  „przeciw”  i  przy 
2  „wstrzymujących”  –  podjęła  uchwałę  Nr  XXXVI/225/10  w  sprawie  określenia 
stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego  podatku,  która  stanowi 
załącznik Nr 8 do nin. protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  dotacji 
Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym do 
rejestru zabytków.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” oraz 2 „wstrzymującymi” – 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/226/10 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej 
Parafii  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w Zagwiździu  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
która stanowi załącznik Nr 9 do nin. protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.
Między radnymi doszło bo burzliwej dyskusji.
Sołtys  Starych  Budkowic  zaproponował,  aby  zmienić  częstotliwość  opróżniania 
pojemników  na  odpady  komunalne  zmieszane,  dla  zabudowy  wielorodzinnej  – 
zamieszkanej przez jedną osobę oraz dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez 
dwie lub więcej osób - również co najmniej jeden raz na dwa miesiące. 
Wójt odpowiedział, że jest to niemożliwe ze względów sanitarnych. Sanepid wyraził 
zgodę jedynie na wydłużenie terminu opróżnianie pojemników na odpady komunalne 
dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez jedną osobę.
W tej sprawie zabrał głos radny powiatu Pan Rudolf Mohlek, który zwrócił uwagę aby 
Radni  nie  podejmowali  pochopnych  decyzji,  gdyż  jest  to  bardzo  ważna  uchwała 
i należy wprowadzić sugerowane wyżej poprawki. Zwrócił również uwagę na kwestię 
uregulowania  wywozu pojemników z ogródków działkowych w okresie  zimowym. 
Radni  przyznali,  że  jest  to  słuszne  spostrzeżenie.  Jednak w związku  z  faktem,  że 
opinia  Państwowego  Powiatowego  Inspektoratu  Sanitarnego   w  Opolu  dotyczyła 
aktualnego projektu przedłożonego na sesji nie wprowadzono żadnych poprawek, lecz 
radni przystąpili do głosowania uchwały w przedłożonej wersji.
Rada  Gminy   w  obecności  13  radnych  –  5  głosami  „za”,  5  „przeciw”  i  przy 
3  „wstrzymujących”  nie  podjęła  uchwały.  Przedłożony  projekt  uchwały  stanowi  
załącznik Nr 10 do nin. protokołu. 

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2009 rok.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę 
Nr XXXVI/227/10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów 
za 2009 rok,  która stanowi załącznik Nr 11  do nin. protokołu.

6. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów 
aktów  prawa  miejscowego  gminy  Murów  w dziedzinach  dotyczących  działalności 
statutowej tych organizacji.
Przewodniczący Stowarzyszenia Budkowice Pan Piotr Koziol zwrócił się do radnych, 
iż  powinien  być  wydłużony  okres  zawiadomienia  w  przypadku  planowanych 
konsultacji  prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, gdyż często informacje 
o danych konsultacjach docierają do Stowarzyszenia po terminie. 
Radny Mariusz  Kotulla  złożył  wniosek w sprawie  zmiany treści  projektu uchwały 
w §4, pkt. 4. Treść uchwały powinna brzmieć: […] „zawiadomienie wysyła się drogą 
pocztową lub elektroniczną w taki sposób, by dotarła do organizacji w terminie nie 
późniejszym niż na 7 dni przed terminem spotkania.”[…].
Za wprowadzeniem powyższej poprawki głosowało 13 radnych.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXVI/228/10  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o  działalności  pożytku  publicznego   i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa 
miejscowego gminy Murów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, która stanowi załącznik Nr 12  do nin. protokołu.
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7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dostosowania opisu granic 
okręgów wyborczych gminy Murów do stan faktycznego.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę 
Nr XXXVI/229/10 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy 
Murów do stan faktycznego, która stanowi załącznik Nr 13  do nin. protokołu.

8. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zapewnienia  środków 
finansowych w kwocie 100.000,00 zł w budżecie na rok 2011.
Pani Skarbnik omówiła  projekt uchwały.  Kwota ma być  przeznaczona jako pomoc 
finansowa dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi 
powiatowej nr 1344O na odc. Murów – Kup I Etap”.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXVI/230/10  w  sprawie  zapewnienia  środków  finansowych  w  kwocie 
100.000,00  zł  w  budżecie  na  rok  2011,  która  stanowi  załącznik  Nr  14   do  nin.  
protokołu.

9. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zapewnienia  środków 
finansowych w kwocie 645.000,00 zł w budżecie na rok 2011.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Kwota ma zostać przeznaczona na remont 
drogi Gminnej ul. Leśnej miejscowości Czarna Woda.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXVI/231/10  w  sprawie  zapewnienia  środków  finansowych  w  kwocie 
645.000,00  zł  w  budżecie  na  rok  2011,  która  stanowi  załącznik  Nr  15   do  nin.  
protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Pan Zygmunt  Hink sołtys  Starych  Budkowic oznajmił,  iż  na jego wniosek zostały 
zlikwidowane w Budkowicach „Czerwone kontenery” na niebezpieczne odpady komunalne. 
W zamian za to istnieje możliwość oddawania w trzech miejscach w Starych Budkowicach 
niebezpieczne odpady ( np. baterie). 

Wójt odpowiedział,  że nie był  to dobry pomysł,  ponieważ Gmina według zawartej 
umowy z firmą Remondis nadal musi ponosić koszty za te kontenery. Wójt poinformował, że 
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, radny Segiet złożył wniosek o zwiększenie 
do dwóch razy w roku ustawienie mobilnego kontenera na niebezpieczne odpady komunalne 
kosztem likwidacji „czerwonych kontenerów”. 

Pan Hink zapytał na jakim etapie znajduje się budowa chodnika oraz  drogi na ulicy 
Młyńskiej w Starych Budkowicach .
Wójt poinformował, że projekt na budowę chodnika został już wykonany. Prace nad budową 
drogi na ulicy Młyńskiej zostały wstrzymane, ponieważ warunki atmosferyczne nie sprzyjały 
tej  pracy.  Praca zostanie dokończona,  jak będzie sucho. Wójt poinformował,  że prace nad 
budową  chodnika  w  Zagwiździu  będą  rozpoczęte  jeszcze  w  tym  roku.  
Sołtys Starych Budkowic zapytał również czy Gmina otrzymała środki finansowe w ramach 
odszkodowania za tegoroczną powódź.
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Wójt  oznajmił,  że  Gmina  nie  otrzymała  żadnych  środków  z  tego  tytułu,  dostała 
jedynie ekwiwalent dla strażaków, którzy uczestniczyli w akcjach powodziowych oraz  zwrot 
za benzynę, worki oraz remont wozu strażackiego z Radomierowic.

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta z prośbą  o porządne dofinansowanie 
na prace przy obiekcie boiska w Murowie.

Wójt oznajmił,  że na przyszły tydzień jest zamówiony specjalistyczny sprzęt,  który 
umożliwi podjęcie odpowiednich  prac  na terenie boiska „Unii Murów”.

Przewodniczący  Rady  odczytał  wniosek  Koła  Łowieckiego  „Daniel” 
o dofinansowanie dotyczące odtworzenie stada podstawowego zwierzyny drobnej. Skarbnik 
Gminy poinformowała,  że nie należy to do zadań własnych Gminy,  stąd brak możliwości 
finansowania zadania. 

Sołtys Starych Budkowic zapytał Wójta jakie są postępowania w sprawie azbestu na 
terenie gminy. 

Wójt zapowiedział, że czeka na firmę, która zutylizuje płyty azbestu z przystanków 
gminnych.

Pani  Maria  Gowin  –  sołtys  Młodnika  zapytała,  czy  wiadomo  już  coś  na  temat 
przywrócenia  wycofanych  popołudniowych  kursów  autobusowych.  Wójt  powiedział,  że 
kursy,  które po rozmowach z dyrektorem Opolskiego PKS’u udało się przywrócić  zostały 
przywrócone.  Wójt  czeka jeszcze na odpowiedź pana Dyrektora,  w sprawie przywrócenia 
innych kursów. 

Przewodniczący Stowarzyszenia Budkowice -  Pan Piotr Koziol spytał Wójta, kiedy 
Stowarzyszenie  będzie  mogło  przenieść  się   z  powrotem  do  nowo  wyremontowanego 
budynku.

Wójt odpowiedział, że Stowarzyszenie może przeprowadzić się do wyremontowanego 
budynku, gdyż w dniu wczorajszym przekazano lokal dla Koła Mniejszości Niemieckiej.

Sołtys Murowa Pani Barbara Proth zapytała Wójta, czy Gmina kontroluje osoby, które 
nie posiadają kontenerów na śmieci oraz kanalizacji,  ponieważ na terenie Gminy powstaje 
coraz więcej „dzikich wysypisk śmieci” oraz ścieki odprowadzane są do rowów.

Osoby, które nie posiadają własnych kontenerów na śmieci czy kanalizacji powinni 
w razie kontroli wykazać w jaki sposób opróżniają szambo lub wywożą śmieci. 

Sołtys wsi Stare Budkowice wnioskował o zwiększenie do dwóch razy w roku 
wykaszanie poboczy dróg – wiosna i jesienią oraz o ustawienie przez firmę Eko – Trans 
mobilnych kontenerów na odpady niebezpieczne na terenie gminy Murów.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
13:30  zamknął sesję.
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Przewodniczył:
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Józef Sowada


