
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 28 października  2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył  XXXVII 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,  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. Sprawozdania z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Informacje  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotyczące  oświadczeń 

majątkowych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2009/2010.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
3) przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego;
4) zatwierdzenia  zmiany „Planu odnowy miejscowości  Radomierowice  na lata 

2010 – 2024 gmina Murów”.
6. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Murów, 
wobec czego porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Przekazanie skargi do rozpatrzenia.
3. Sprawozdania z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
4. Informacje  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotyczące  oświadczeń 

majątkowych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2009/2010.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
3) przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego;
4) zatwierdzenia  zmiany „Planu odnowy miejscowości  Radomierowice  na lata 

2010 – 2024 gmina Murów”.
7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
8. 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 23 września 2010 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  skargę Pani Ewy Preis –Pałczyńskiej  z dnia 
22 października 2010 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 25 października 2010 r.) Niniejsza 
skarga dotyczy naruszenia przepisów prawa dotyczących sprzedaży nieograniczonej działki 
budowlanej w przetargu, która wbrew zapewnieniom urzędników gminy nie posiada dostępu 
do  drogi  publicznej  i  nie  jest  uzbrojona  w  energię  elektryczną.  Osoba  skarżąca  zarzuca 
również  niewłaściwe  wykonywanie  zadań  związanych  z  zaniechaniem  w  wykonywaniu 
obowiązków związanych z utrzymaniem i ochroną drogi gminnej.

Rada  Gminy  stwierdziła,  że  jest  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  powyższej 
skargi.  W  związku  z  powyższym  skarga  została  przekazana  Przewodniczącemu  Komisji 
Rewizyjnej celem zbadania zasadności i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady 
Gminy. Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 3.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie miedzy 
sesyjnym, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionego sprawozdania radni wnieśli kilka pytań.
Radny  Segiet  zapytał  co  wynikło  ze  spotkania  z  przedsiębiorcą,  który  zamierza 

wybudować w Kałach ośrodek rekreacyjny.
Wójt  poinformował,  że  przedsiębiorca  jest  z  Popielowa,  prosi  jednak o  dyskrecję, 

dlatego  oznajmił  jedynie,  że  inwestor  planuje  na  terenie  przy  rzece  postawić  kampingi 
i wybudować boisko.

Radni byli zainteresowani również byłą „Opolanką” w Starych Budkowicach.
Wójt  oznajmił,  iż  sprawa  z   byłą  „Opolanką”  jest  skomplikowana,  ponieważ 

przedsiębiorca zamierza kupić jedynie niezadłużoną firmę. Gdyby było zapewnione, że nowy 
właściciel będzie zatrudniał więcej osób , to Wójt umorzyłby część zadłużenia. Radni zapytali 
również  czy  kupno  dotyczy  całego  obiektu  bądź  tylko  jakiejś  części  oraz  jaka  będzie 
produkcja w zakładzie.

Wójt powiedział, że chodzi o kupno całego obiektu, a produkcja będzie taka sama jak 
do tej pory.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli więcej uwag.   
Następnie  informacje  z  działalności  Komisariatu  Policji  w Dobrzeniu  Wielkim  na 

terenie gminy Murów przedstawił zastępca Komendanta Komisariatu Policji mł. asp. Rafał 
Bartoszek oraz dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Hebda.

Informacje  dotyczące  przestępstw  na  terenie  gminy  Murów  przedstawił  zastępca 
Komendanta  Rafał  Bartoszek,  który  stwierdził,  że  gmina  Murów  należy  do  najbardziej 
bezpiecznych gmin powiatu opolskiego. W okresie od 01 września do 24 października Policja 
zanotowała następujące przestępstwa:

- 2 kradzieże mienia;
- 1 włamanie;
- 1 zdarzenie losowe – wypadek przy pracy w stolarni.
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Policjant Grzegorz Hebda przedstawił wykroczenia:
- 10 mandatów karnych;
- 17 pouczeń;
- 4 postępowania karne;
- 6 interwencji związanych z przemocą w rodzinie.

 Najwięcej  interwencji  Policja  wykonuje  w  miejscowości  Zagwiździe.  Do  najczęstszych 
ujawnionych  wykroczeń  zalicza  się  zaśmiecanie  oraz  spożywanie  alkoholu  w  miejscach 
publicznych. 

Radny Segiet zapytał Policjantów, dlaczego na odcinku drogi w Zagwiździu na ulicy 
Grabickiej  ustawiony  jest  znak  drogowy  ograniczający  prędkość  do  40  km/h.  Policjanci 
oznajmili, że znaki drogowe ustawia zarządca dróg. Przewodniczący powiedział, że na danym 
odcinku  miały  miejsca  zdarzenia  drogowe  spowodowane  prawdopodobnie  złym  stanem 
nawierzchni.  Zamiast  naprawić  nawierzchnię  zarządca  postawił  znak,  a  droga  była 
naprawiona w czasie późniejszym, po czym znak drogowy pozostał.

Sołtys  wsi  Starych  Budkowic  Pan  Zygmunt  Hink  oznajmił,  że  wykaszane  latem 
pobocza dróg są znowu zarośnięte. Stwarza to zagrożenie dla kierowców oraz dla zwierzyny 
leśnej  przechodzącej  przez  drogi.  Wykoszone  pobocza  dają  możliwość  szybszej  reakcji 
kierowcy, który zauważy na poboczu zwierzynę. Sołtys zasugerował również, że należałoby 
wprowadzić ograniczenie prędkości w miejscach, w których najczęściej przechodzi zwierzyna 
leśna.

Przewodniczący Stowarzyszenia „Stare Budkowice” Pan Piotr Koziol poinformował, 
że Stowarzyszenie wzięło udział z „Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych” gdzie 
godnie reprezentowali gminę Murów.

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Rady Gminy w Murowie 
kadencji lat 2006 – 2010. Rada Gminy w obecnej kadencji odbyła 36 Sesji i  podjęła 232 
uchwały.  Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący stwierdził,  że w jego ocenie obecna kadencja była  lepsza od poprzedniej. 
Więcej zostało wykorzystanych zewnętrznych środków finansowych. 

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Kuca – Skarbnik Urzędu Gminy w Murowie 
o  przedstawienie  zebranym  informacji  dotyczącej  sytuacji  finansowej  Gminy,  ponieważ 
w  lokalnej  prasie  „Echo  Gminy”  zamieszczony  był  artykuł,  który  mówił  o  złym  stanie 
finansowym Gminy oraz, że grozi jej „finansowa zapaść”.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  realizacja  budżetu  przebiega  prawidłowo. 
W czerwcu  zobowiązania finansowe Gminy wynosiły 19.6%, we wrześniu 21,15% - jest to 
odpowiedni  wskaźnik.  Gmina  zaciąga  takie  kredyty,  które  będzie  w stanie  spłacić.  Jeżeli 
Gmina  nie  posiadałaby  zdolności  kredytowej,  to  żadnego  kredytu  by  nie  otrzymała. 
Regionalna Izba Obrachunkowa do każdego wniosku ubiegającego się o zaciągnięcie kredytu 
musi wydać pozytywną opinię. Pani Skarbnik odczytała ostatnią opinię RIO, która stwierdza, 
że Gmina Murów jest w stanie pokryć zaciągnięte zadłużenia.

W tej sprawie zabrał głos redaktor „Echa Gminy” Pan Rudolf Mohlek wyjaśniając, że 
teksty zamieszczone w prasie zostały zredagowane osobiście przez kandydatów na Wójta. 

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

Ad. 3.

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  Wójt Gminy poinformował,  
że pracownicy Urzędu Gminy w Murowie i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 
zobowiązani  do  złożenia  oświadczeń  majątkowych  w  terminie  do  30.04.2010  r.  takie 
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oświadczenia  złożyli  w wyznaczonym  terminie.  Przyjęte  oświadczenia  majątkowe zostały 
przeanalizowane i porównane z  poprzednimi oświadczeniami  – nie stwierdzono uchybień.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  oświadczenia  majątkowe  radnych 
zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w ustalonych terminach: 30.04.2010 r. i 12.09.2010r.

Ad. 4.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 
2009/2010 przedstawiła Pani Sylwia Dydzik – Sekretarz Gminy Murów. Informacja stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.

Ad. 5.

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  XXXVII/232/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 8  do niniejszego protokołu.
2.  Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  trybu  pracy  nad  projektem 
uchwały budżetowej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę 
Nr XXXVII/233/10 w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, która stanowi 
załącznik Nr 9  do niniejszego protokołu.
3.  Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego 
programu inwestycyjnego.

Radny Nowicki zapytał dlaczego wszystkie inwestycje dotyczące Murowa (elewacja 
budynku Przedszkola,  budowa Orlika, wydatki na budowę kompleksu sportowego) zostały 
ograniczone bądź całkowicie wykreślone z wieloletniego programu. 

Przewodniczący wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni przedyskutowali 
i omówili wieloletni program  inwestycyjny. Wykreślone zostały pozycje, które nie powinny 
znaleźć  się  w  danym  programie,  ponieważ  były  inwestycją  jednoroczną.  Pani  Sekretarz 
odczytała  pismo Marszałka Województwa Opolskiego,  które  wpłynęło  do  Urząd Gminy, 
informujące,  że  wniosek  Gminy  Murów nie  został  zakwalifikowany  do  programu  „Moje 
boisko – Orlik 2012” na rok 2011. Pismo stanowi załącznik Nr 10  do niniejszego protokołu. 
W związku z powyższym, budowa Orlika została zastąpiona budową sali gimnastycznej przy 
gimnazjum  w  Zagwiździu.  Radni  uznali,  że  budowa  sali  jest  jedną  z  najważniejszych 
inwestycji,  do  której  dążą  od  lat.  Zmniejszone  zostały  nakłady  na  budowę  kompleksu 
rekreacyjnego w Murowie, ponieważ radni uznali, że lepiej przeznaczyć pieniądze na budowę 
sali  gimnastycznej,  będzie ona wykorzystana w pełni,  a nie  tylko kilka razy w roku przy 
organizacji różnych imprez wiejskich czy festynów.

Wójt  odczytał  pismo Marszałka  Województwa  Opolskiego,  które  informowało,  że 
Gmina,  która  nie  posiada  jeszcze  pełnowymiarowej  sali  gimnastycznej  otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 60% wartości kosztorysowej pełnowymiarowej hali sportowej.

Między radnymi doszło do burzliwej dyskusji na powyższe tematy.
Radny Segiet stwierdził, że radni wspólnie powinni ustalić, która inwestycja jest na 

dany moment ważniejsza.
Radna  Adamczyk  oznajmiła,  iż  radnym  ze  Starych  Budkowic  bardzo  zależy  aby 

w dalszym ciągu były prowadzone prace przy kanalizacji. 
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Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy powiedziała, że niektóre wioski takie jak 
Święciny i Mańczok nie maja nadal wodociągu, o tym też należy pamiętać.

Radny Nowicki uważa, że wodociąg czy kanalizacja są bardzo ważnymi inwestycjami, 
ale nie można ograniczać się tylko do nich.

Wójt  oznajmił,  że  wszystkie  inwestycję  są  ważne.  Trzeba  pomyśleć  o  budowie 
kanalizacji  w  Święcanach,  ale  również  postaramy  się  dokonać  inwestycji  kompleksu 
rekreacyjnego w Murowie skoro Gmina może uzyskać na ten cel dofinansowanie.

Radny Kotulla natomiast powiedział, że wszystkie programy dofinansowania kiedyś 
się skończą dlatego trzeba wybrać te najważniejsze dla naszej Gminy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 1 „za” oraz 1 „wstrzymującym” – 
podjęła  uchwałę  Nr  XXXVII/234/10  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu 
inwestycyjnego, która stanowi załącznik Nr 11  do niniejszego protokołu.
4.  Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia zmiany „Planu 
odnowy miejscowości Radomierowice na lata 2010 – 2024 gmina Murów”.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”oraz 1 „wstrzymującym” – podjęła 
uchwałę Nr XXXVII/235/10 w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu odnowy miejscowości 
Radomierowice  na  lata  2010  –  2024  gmina  Murów”,  która  stanowi  załącznik  Nr  12  do 
niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 7.

Radna Adamczyk zapytała Wójta czy pomyślał już o możliwości wynajęcia wolnego 
pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia. 

Wójt odpowiedział, że zgłosił się już jeden chętny do wynajęcia pomieszczenia. Wójt 
chce aby pomieszczenie było wynajmowane komuś kto będzie prowadził działalność w strefie 
medycznej.

Radny Segiet podziękował za szybkie i skuteczne rozpatrzenie wniosku, który złożył 
na posiedzeniu wspólnej komisji. Następnie prosił o zabezpieczenie w budżecie na rok 2011 
środków finansowych   na  remont  dróg  gminnych  w  Starych  Budkowicach,  gdyż  są  one 
w bardzo złym stanie.

Wójt  przypomniał,  że  w  tym  roku  zostały  naprawione  już  3  drogi  w  Starych 
Budkowicach.

Radny Nowicki zapytał  Wójta, czy w blokach na ulicy Wolności będzie dowożony 
jeszcze tłuczeń.

Wójt  oznajmił,  że  Prezes  Współdzielni  zapewniał  go,  że  mieszkańcy bloków sami 
rozwiozą  dostarczony  kamień.  Niestety  na  daną  chwilę  nie  będzie  więcej  dowożonego 
tłucznia. 

Radna  Lisek  złożyła  wniosek  o  wyczyszczenie  rowów  oraz  naprawę  załamanych 
przepustów  w  Dębińcu  obok  posesji  Pana  Norberta  Kafka,  ponieważ  pobliskie  łąki  są 
podtopione.

Radny Kotulla wnioskuje o wyjaśnienie, do kogo należy obowiązek czyszczenia rowu 
za torami w Murowie, do Tartaku czy Zarządu Dróg Powiatowych. 

Sołtys wsi Murów Pani Barbara Proth zwróciła się do Wójta z pytaniem, co stanie się 
ze śmieciami i konarami, które pozostały po czyszczeniu rowów.

Wójt oznajmił, że śmieci zostaną uprzątnięte.
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Przewodniczący  Stowarzyszenia  Budkowice  Pan  Piotr  Koziol  zapytał  kiedy  Rada 
Gminy  podejmie  uchwałę  w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi, ponieważ posiada on pewne propozycje zmiany tego projektu, które chciałby 
przedstawić radnym. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  kolejna  sesja  odbędzie  się  10 
listopada 2010 r. a w celu przedstawienia propozycji zmian Pan Koziol ma zgłosić się do 
pracownika Urzędu Gminy, który zajmuje się sporządzeniem danego projektu. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 
13:30 zamknął sesję.

    Protokołowała Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Melania Krzencesa

Józef Sowada
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