
PROTOKÓŁ  Nr V / 2011

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 24 lutego  2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Sowada o godz.  10:00 otworzył  V sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych  decyzji  –  lista  obecności  radnych,  sołtysów  oraz  osób  obecnych   
na posiedzeniu stanowi załącznik  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.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) Zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30.12.2010  r.  Nr  IV/24/2010  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011 
– 2015;

2) Zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  
Nr  XXIV/166/09  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na dofinansowanie realizacji  inwestycji 
pn.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Murów”;

3)  Zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  
Nr  XXIV/169/09  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  płatniczej  w 
Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
o  dofinansowanie  w  formie  refundacji  realizacji  inwestycji  pn.  „Rozbudowa 
oczyszczalni  ścieków  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Gminie  Murów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) Dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
5) Rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2012 środków 

stanowiących fundusz sołecki;
6) Zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
7) Inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
8) Opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów;
9) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów;
10) Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Murów;
11) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad.1.



Przewodniczący Rady Gminy zapytał  radnych,  czy mają uwagi  bądź  zapytania  do 
protokołu  z  ostatniej  sesji  Rady Gminy tj.  z  dnia   30  grudnia  2010 r.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad.2.

W związku  z  nieobecnością  na  sesji  Wójta  Gminy Zastępca  Wójta  Pani  Danuta 
Bartczak przedstawiła Radzie sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym, 
które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Sołtys  Grabic  Pani  Dambowy  zwróciła  uwagę,  aby  w  przyszłości  Sołtysi  byli 
informowani, kiedy będzie przeprowadzana wizja w terenie z dyrektorem ZDP, tak aby sołtys 
mógł uczestniczyć również w danym spotkaniu i przedstawić problemy.

Pan Koziol,  przewodniczący Stowarzyszenia  Budkowice  zapytał  jakie  korzyści  dla 
gminy wynikają z tych spotkań.

Pani  Bartczak  poinformowała,  że  osobiście  nie  brała  udziału  w  tych  spotkaniach, 
dlatego nie może udzielić na te pytanie odpowiedzi. Udzieliła jedynie informacji o spółce 
wod – kan. w Namysłowie.

Radny  Nowicki  zapytał,  jakie  gmina  ma  alternatywy,  po  wystosowaniu 
wypowiedzenia umowy spółce Prowod.

Zastępca  Wójta  poinformowała,  że  przekazano  spółce  Prowod  pismo  w  sprawie 
wycofania wypowiedzenia.

Sołtys  Starych  Budkowic  Pan  Hink  oznajmił,  że  spotkanie  z  Wójtem  dotyczyło 
również  dróg.  W nakazach  podatkowych,  które  roznosili  Sołtysi  mieszkańcy  stwierdzali 
wysokie naliczanie podatku na drogi.  Sołtys  zapytał,  czy Wójt podjął  już jakieś działania 
mające na celu uregulowania tej kwestii.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli więcej pytań.

Ad.3.

1. Skarbnik gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Murów z dnia 30.12.2010 r. Nr IV/24/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011 – 2015.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/26/2011 
w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30.12.2010  r.  Nr  IV/24/2010 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011 – 2015, 
która stanowi załącznik Nr 5 do nin. protokołu. 
2.  Pani  Skarbnik  odczytała  również  kolejną  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 
realizacji inwestycji pn.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Murów”
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/27/2011 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.”Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów”,która stanowi załącznik Nr 6 
do nin. protokołu.
3. Kolejną odczytaną przez Panią Skarbnik  była uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy  Murów  z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  Nr  XXIV/169/09  w  sprawie  zaciągnięcia 



długoterminowej  pożyczki  płatniczej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  o  dofinansowanie  w  formie  refundacji  realizacji  inwestycji  pn. 
„Rozbudowa oczyszczalni  ścieków oraz budowa kanalizacji  sanitarnej  w Gminie Murów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2007-
2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/28/2011 
w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  
Nr  XXIV/169/09  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  płatniczej  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie  
w formie refundacji realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, która stanowi załącznik Nr 7 do nin. protokołu.

4. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na rok 2011. 
Rada  Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/29/2011 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011, która stanowi załącznik Nr 8 do 
nin. protokołu.
5. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie 
gminy Murów na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Pan  Piotr  Koziol  zapytał,  dlaczego  sołtysi  nie  chcą  skorzystać  z  możliwości  pozyskania 
więcej pieniędzy z Ministerstwa dla sołectw. Sołtysi odpowiedzieli, że na zebraniu Sołtysów 
ustalili,  że  nie  zostanie  utworzony  Fundusz  Sołecki,  ponieważ  wiąże  się   z  tym  wiele 
dodatkowych zadań dla sołtysów.
 Pan Piotr  Koziol zaproponował,  aby przedyskutować z zainteresowanymi sołtysami daną 
kwestię.
Sołtys  wsi  Stare  Budkowice,  Pan  Hink  złożył  wniosek  o  nieprzystąpienie  radnych  do 
głosowania nad powyższą uchwałą.
W  związku  z  powyższym  radny  Nowicki  złożył  wniosek  o  zmianę  porządku  obrad  
i wycofanie z porządku sesji projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu  
w budżecie gminy Murów na rok 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. W wyniku 
głosowania 11 radnych głosowało za zmianą porządku obrad, 3 radnych było przeciwnych. 
W związku z powyższym ustalono zmieniony porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30.12.2010  r.  Nr  IV/24/2010  
w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Murów na  lata 
2011 – 2015;

2) Zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  
Nr  XXIV/166/09  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji 
pn.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Murów”;

3) Zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  
Nr  XXIV/169/09  w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  płatniczej  w 
Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
o  dofinansowanie  w  formie  refundacji  realizacji  inwestycji  pn.  „Rozbudowa 
oczyszczalni  ścieków  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Gminie  Murów”



w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) Dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
5) Zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
6) Inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
7) Opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów;
8) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów;
9) Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Murów;
10) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji w dniu 31.03.2011r.
6.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia  przeprowadzenia  wyborów 
Sołtysów i Rad Sołeckich. 
Rada  Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/30/2011 
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,  która stanowi 
załącznik Nr 10 do nin. protokołu.
7.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  inkasa  podatku  rolnego,  leśnego  i  od 
nieruchomości.
Rada  Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/31/2011 
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 11 
do nin. protokołu.
8.  Przewodniczący odczytał  uchwałę  w sprawie  opłaty targowej  obowiązującej  na terenie 
gminy Murów.
Sołtys  Starych  Budkowic  zapytał,  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem targowiska.  Czy na 
prywatnych  posesjach  inkasent  może  również  pobierać  opłatę  targową?  Radca  Prawny 
poinformował, że targowiskiem, jest każde miejsce na którym prowadzony jest handel.  
Radna Lidia Urban oznajmiła, że w gminie Łubniany wysokość opłaty targowej wynosi 50 zł, 
dlatego tam nie pojawiają się miejscowi handlarze. W ten sposób gmina broni miejscowych 
przedsiębiorców. 
Radna  Antonina  Adamczyk  powiedziała,  że  handel  uliczny  jest  na  terenie  naszej  gminy 
bardzo przydatny, korzystają z niego przede wszystkim starsi mieszkańcy.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/32/2011 
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 12 
do nin. protokołu.

Radny Szichta po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy, 
o godz. 1215 opuścił salę obrad – w sesji uczestniczy 13 radnych.

9. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Murów. 
Radny  Powiatu  Pan  Rudolf  Mohlek  oznajmił,  iż  zapis  w  regulaminie  związany 
z  częstotliwością wywozu segregowanych odpadów jest nieprawidłowy. Radny stwierdził, że 
należy społeczeństwo uczyć, wręcz zmuszać do segregowania odpadów, a poprzez taki zapis 
spowodujemy, iż ludzie zaczną palić śmieci i zanieczyszczać środowisko. 
Radni  nie  zgodzili  się  z  opinią  Radnego  powiatu.  Uznali,  że  zapis  ma  sens,  ponieważ 
w gospodarstwie jednoosobowym, np. starsza babcia nie ma takiej potrzeby aby co miesiąc 



wystawiać segregowane odpady, ponieważ nie nazbiera pełnego worka. Dlatego powinniśmy 
stworzyć takim ludziom możliwość zmiany warunków w umowie  z firmą wywozową.
Radny Pośpiech stwierdził, że zapis w projekcie uchwały jest nieprawidłowo sformułowany. 
W związku z powyższym złożył wniosek o zmianę zapisu § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b projektu 
uchwały, w następującym brzmieniu:
„2).  Ustala  się  częstotliwość  opróżniania  worków  i  pojemników  na  odpady  komunalne 
segregowane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej:
- zamieszkałej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na kwartał,
- zamieszkałej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc,

b) dla zabudowy wielorodzinnej:
- zamieszkałej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na kwartał,
- zamieszkałej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc,”

Radny powiatu Pan Mohlek,  nadal  nie  zgadzał  się z  taką propozycją  zmiany.  Propozycja 
radnego brzmiała  „zamieszkałe przez 1 osobę – raz na 2 miesiące, zamieszkałe przez 2 lub 
więcej osób – raz na miesiąc”. 
Radny Nowicki złożył kolejny wniosek o zmianę zapisu § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b projektu 
uchwały, w następującym brzmieniu:
„2).  Ustala  się  częstotliwość  opróżniania  worków  i  pojemników  na  odpady  komunalne 
segregowane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej:
- zamieszkałej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na dwa miesiące,
- zamieszkałej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc,

b) dla zabudowy wielorodzinnej:
- zamieszkałej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na dwa miesiące,
- zamieszkałej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc,”

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami. 
Za  wnioskiem radnego Pośpiech głosowało 7 radnych, a za wnioskiem radnego Nowickiego 
głosowało 6 radnych. 
Burzliwą dyskusję między radnymi wywołał również zapis w § 12 ust. 4, który dotyczył m.in. 
opłat za wywóz śmieci wielkogabarytowych. Radni po konsultacji z radcą prawnym złożyli 
wniosek o zmianę w § 12 ust. 4 projektu uchwały w brzmieniu 
„4.  Koszt  usunięcia  niesegregowanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  budowlanych, 
wielkogabarytowych oraz  odpadów specyficznych (np.  wraki  samochodowe) z  wyjątkiem 
sytuacji określonych w ust. 2  i 3 ponoszą wytwórcy i posiadacze odpadów, w myśl zasady – 
zanieczyszczający płaci”.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zmianą treści uchwały. Za zmianą uchwały 
Radni głosowali jednogłośnie.
Rada Gminy w obecności  13 radnych –  13 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/33/2011 
w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy Murów,  która 
stanowi załącznik Nr 13 do nin. protokołu.
10.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Murów.
Rada Gminy w obecności  13 radnych –  13 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/34/2011 
w sprawie  Gminnego  Programu Przeciwdziałaniu  Przemocy w Rodzinie  i  Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Murów, która stanowi załącznik Nr 14 do nin. protokołu.
11.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.



Rada Gminy w obecności  13 radnych –  13 głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr V/35/2011 
w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  zespołu 
interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania,  która  stanowi 
załącznik Nr 15 do nin. protokołu.

Ad.4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad.5.

Przewodniczący  odczytał  pismo,  informujące  o  powstaniu  nowego  stowarzyszenia 
w naszej gminie, pn. „Zielone Radomierowice”, oraz przedstawił zakres ich działania.

Radni złożyli następujące wnioski:
1. Radna Klaudia Gustaw złożyła wnioski w sprawie:

- ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodom ciężarowym powyżej 5 ton na tzw. 
„Wygon” (ulica przy placu zabaw w Grabczoku, w kierunku posesji Państwa Molek);
- przyznania materiałów biurowych dla Sołtysów (wg zapotrzebowania);
- odszukania map archiwalnych melioracji i drenażu miejscowości Grabczok.

2.  Radny  Sebastian  Nowicki  złożył  wniosek  w  sprawie  rozpoczęcia  prac  służących  do 
poprawy stanu boiska w Murowie. Wnioskuje o potraktowanie prac priorytetowo, ponieważ 
27 marca na boisku planowane są pierwsze rozgrywki piłki nożnej.
3.  Radny  Józef  Segiet  złożył  wniosek  w  sprawie  zamontowania  pokryw  na  studzienki 
ściekowe na ulicy Młyńskej w Starych Budkowicach w ilości 2 sztuk.
4.  Sołtys  Starych  Budkowic  Pan  Zygmunt  Hink  złożył  formalny  wniosek  o  dokonanie 
urzędowego  przeglądu  ewidencji  gruntów prywatnych  celem zaewidencjonowania  działek 
stanowiących użytki publiczne i uporządkowanie ich stanu prawnego zgodnie z rzeczywistym 
ich użytkowaniem.
5. Przewodniczący Stowarzyszenia Budkowice Pan Piotr Koziol złożył wnioski w sprawie:

- zaktualizowania Strategii Rozwoju Gminy Murów;
- zainteresowania się sprawą możliwości korzystania z bezpłatnego Internetu z sieci 

Arkadia przez mieszkańców gminy.

W związku z zrealizowanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady Gminy Murów 

o godzinie 13:30 zakończył posiedzenie sesji.

Protokołowała: Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy

Melania Krzencesa

Józef Sowada


