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PROTOKÓŁ Nr XXX/2009 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXX sesję Rady 

Gminy Murów i po przywitaniu radnych oświadczył, iŜ 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, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2009, 
2) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
3) uchylenia uchwały Rady Gminy Murów Nr XII/82/2008 z dnia 24 kwietnia 

2008 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale uŜytkowe, 
4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe 29 grudnia 2009 r. do Rady Gminy  

w Murowie wpłynęła skarga Pani Teodory KałuŜa na działalność Kierownika GOPS  
w Murowie, oraz przekazano dodatkowy projekt uchwały, wobec czego porządek obrad 
dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

 
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Przekazanie skargi do rozpatrzenia. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2009, 
2) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
3) uchylenia uchwały Rady Gminy Murów Nr XII/82/2008 z dnia 24 kwietnia 

2008 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale uŜytkowe, 
4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy; 
5) przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

 
 

Radni nie wnieśli Ŝadnych 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 26 listopada 2009 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 

Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę Pani Teodory KałuŜa z dnia  

23 grudnia 2009 r. (data wpływu do Rady Gminy 29 grudnia 2009 r.) na działalność 
Kierownika GOPS w Murowie 

Rada Gminy stwierdziła, Ŝe jest organem właściwym do rozpatrzenia powyŜszej 
skargi. W związku z powyŜszym skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej. 
Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
 

Ad. 3. 
 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 
Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
 
Ad. 4. 
 
Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała Uchwałę Nr 560/2009 z dnia 14 grudnia 

2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  
o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy na 2010 rok. PrzedłoŜony projekt został 
zaopiniowany pozytywnie. 

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 
Pani Skarbnik poinformowała równieŜ, Ŝe do projektu budŜetu została wniesiona poprawka 
przesunięcia kwoty 16.000 zł w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej  
i sportu – z działu 926 –  na rezerwę budŜetową. 

Radny Sebastian Nowicki skrytykował propozycję zmniejszenia środków 
przeznaczonych na sport co wywołało gorącą dyskusję wśród radnych. 

Radna Antonina Adamczyk zawnioskowała aby przełoŜyć głosowanie nad budŜetem 
na inny termin, ponownie rozpatrzyć projekt na komisjach.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej Adamczyk. 
Większością głosów (14 „za”) radni odrzucili powyŜszy wniosek. 
Przewodniczący zarządził równieŜ głosowanie nad poprawką do projektu budŜetu, 

mianowicie przesunięcia kwoty 16.000 zł w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu – z działu 926 –  na rezerwę budŜetową. 

Większością głosów (8 „za”, 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujące”) radni odrzucili 
poprawkę do projektu budŜetu. 

Piotr Koziol, gość obecny na sesji zwrócił się do Wójta z pytaniem czy projekt 
budŜetu był konsultowany z organizacjami poŜytku publicznego, dodał równieŜ, Ŝe do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na wnioski o uwzględnienie w projekcie budŜetu 
środków na konkursy dla organizacji poŜytku publicznego. 

Wójt odpowiedział, Ŝe nie ma potrzeby konsultowania projektu z organizacjami 
poŜytku publicznego, projekt sporządzany jest na podstawie wniosków oraz pilnych potrzeb,  
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natomiast odpowiedź na powyŜszy wniosek została udzielona ustnie na ostatniej sesji 
bezpośrednio Panu Koziol, obecnemu na owej sesji, oraz na ostatnim posiedzeniu komisji, 
członkowi rady sołeckiej wsi Stare Budkowice. 

Pan Koziol zapytał zatem dlaczego w projekcie nie zostały uwzględnione środki  
na konkursy dla organizacji poŜytku publicznego. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe uwzględniono tylko środki na zadania własne gminy, 
które samorząd musi realizować, na pozostałe zadnia niestety brakuje środków. 

Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek zwrócił uwagę na niepełny zapis w projekcie 
budŜetu dotyczący wydatków w dziale Transport i  Łączność, mianowicie jest zapis  
o modernizacji centrum wsi i remoncie chodnika przy ul. Ogrodowej, brak jest natomiast 
zapisu o wykonaniu dokumentacji na chodnik przy ul. Zagwiździańskiej, od Ośrodka Zdrowia 
do cmentarza. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe kwota zabezpieczona na te zadania jest wystarczająca i wszystkie 
zadania zostaną wykonane, natomiast brak zapisu w opisie do wydatków nie powoduje 
Ŝadnych konsekwencji, po zatwierdzeniu budŜetu Gmina przystąpi do podpisania umów na 
poszczególne zadnia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwały budŜetowej na 
2010 rok. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”  
i przy 2 „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr XXX/195/09 w sprawie uchwały 
budŜetowej na 2010 rok, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 5. 
 

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gminy na rok 2009. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXX/196/09 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2009,  
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXX/197/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy 
Murów, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Rady 
Gminy Murów Nr XIII/82/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie  minimalnych 
stawek czynszu za lokale uŜytkowe. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXX/198/09 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Murów Nr XIII/82/2008 
z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie  minimalnych stawek czynszu za lokale 
uŜytkowe, która stanowi załącznik Nr 10 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 Wójta Gminy Murów. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXX/199/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
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5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu inwestycyjnego. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących” – 
podjęła uchwałę Nr XXX/200/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
inwestycyjnego, która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
 
Ad. 6. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 

Ad. 7. 

 
Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię czynszu za lokale uŜytkowe przy blokach 

na przeciwko szkoły na ul. Wolności w Murowie. UwaŜa, Ŝe ci mieszkańcy nie powinni 
płacić czynszu podobnie jak mieszkańcy bloków tartacznych. 

Wójt poinformował, Ŝe w sprawie uregulowania tej kwestii została dzisiaj podjęta 
uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Murów Nr XIII/82/2008 z dnia  
24 kwietnia 2008 r. w sprawie  minimalnych stawek czynszu za lokale uŜytkowe. 

Sołtys wsi Stare Budkowice Pan Zygmunt Hink zwrócił się do Wójta z pytaniem czy 
zostały zawarte umowy na odśnieŜanie dróg. 

Wójt odpowiedział, Ŝe wszystkie umowy zostały podpisane. 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:00 zamknął sesję. 
 
 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


