
PROTOKÓŁ Nr VI/2011
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 31 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył  VI 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 (nieobecny Kotulla Mariusz – nieobecność usprawiedliwiona) – 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. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów,
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
)2 rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2012 

środków stanowiących fundusz sołecki;
)3 zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
)4 zmiany  uchwały  Nr  V/32/2011  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  

24 lutego 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy 
Murów;

)5 zatwierdzenia „planu odnowy miejscowości Murów na lata 2011 – 2020”;
)6 zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
)7 zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  

w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  oddział  w  Opolu  w  ramach  Działanie 
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013.

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

Wójt  Gminy  zawnioskował  o  zmianę  porządku  obrad  poprzez  zmianę  kolejności 
głosowania nad projektami uchwał.

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „planu odnowy miejscowości 

Murów na lata 2011 – 2020”.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów,
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
2) rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2012 

środków stanowiących fundusz sołecki;
3) zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
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4) zmiany  uchwały  Nr  V/32/2011  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  
24 lutego 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy 
Murów;

5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
6) zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  

w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  oddział  w  Opolu  w  ramach  Działanie 
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013.

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

Za  proponowanym  porządkiem obrad  głosowało  12  radnych,  dwóch  radnych  było 
przeciwnych.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej  sesji Rady Gminy tj.  z dnia  24 lutego 2011 r.  Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie zatwierdzenia  „planu 
odnowy miejscowości Murów na lata 2011 – 2020”.

Wójt  Gminy  przypomniał  radnym,  że  na  zagospodarowanie  terenu  pod  kompleks 
rekreacyjno – sportowy w Murowie został przygotowany projekt na 2 miliony złotych, jako, 
że jest to ogromna kwota, nie wyrazili oni zgody na takie obciążenie budżetu, wobec czego 
ustalono kwotę 300 tyś., którą można przeznaczyć na ten cel. 

Wójt poprosił radnych o przychylenie się do jego wniosku o przeznaczenie kwoty  
500 tyś na powyższy cel.

Pani Małgorzata Baranowska – inspektor Urzędu Gminy przybliżyła radnym założenia 
planu zagospodarowania terenu pod kompleks rekreacyjno – sportowy. Wyjaśniła, że uchwała 
pozwoli na złożenie wniosku o dotację unijną i jest to ostateczny moment aby to uczynić.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VI/36/2011 w sprawie zatwierdzenia „planu odnowy miejscowości Murów na lata 2011 – 
2020”, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Wójt  Gminy  Andrzej  Puławski  w  imieniu  Marszałka  Województwa  Opolskiego 
wręczył  pamiątkowe  medale  wydane  z  okazji  20  rocznicy  pierwszych  całkowicie 
demokratycznych  wyborów  do  rad  gmin.  Medale  otrzymali:  Kazimierz  Kuca  –   radny 
poprzedniej kadencji oraz Jozef Sowada –  Przewodniczący Rady Gminy.

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

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.
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Pan Piotr Koziol Prezes Stowarzyszenia STB poinformował radnych o możliwościach 
korzystania z Internetu za symboliczną złotówkę, dodał również, że nie orientuje się jeszcze 
jak  w  przyszłości  wyglądała  by  odpłatność  za  ten  Internet.  Zaproponował  również  aby 
częściej organizować spotkania z sołtysami, na przykład na godzinę przed sesją.

Wójt poinformował pana Koziol, że spotkania z sołtysami odbywają, się zawsze z ich 
inicjatywy a terminy spotkań będą ustalane w miarę potrzeb.

Ad. 4.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2011.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VI/37/2011 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  rozstrzygnięcia  
o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2012  środków  stanowiących 
fundusz sołecki.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” i przy 3 „wstrzymujących” – 
podjęła  uchwałę  Nr  VI/38/2011 w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  
w  budżecie  gminy  Murów  na  rok  2012  środków  stanowiących  fundusz  sołecki,  
która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VI/39/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 
24 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,  
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr V/32/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłaty targowej 
obowiązującej na terenie gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VI/40/2011 w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  V/32/2011  Rady  Gminy  Murów  
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy 
Murów, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

5. Pani Skarbnik odczytała i omówiła uchwałę w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr  VI/41/2011  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego, która  stanowi 
załącznik Nr 10 do nin. protokołu.

6. Kolejną  odczytaną  przez  Panią  Skarbnik   była  uchwała  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa 
Krajowego oddział w Opolu w ramach Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 
programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr VI/42/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  oddział  w  Opolu  w  ramach 
Działanie  „Odnowa  i  Rozwój  Wsi”  objętego  programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, która stanowi załącznik Nr 11 do nin. protokołu.
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Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Pani Maria Gowin – sołtys wsi Młodnik odczytała pismo Rady Gminy skierowane na 
jej  ręce  w  sprawie  tablic  z  dwujęzycznymi  nazwami  miejscowości,  w  którym  to  jest 
zapewnienie,  że  tablice  nie  będą  stawiane  w  Młodniku  i  Radomierowicach.  Przekazała 
zebranym opinie wyrażoną,  przez mieszkańców na zebraniu wiejskim, że są przeciwni ich 
umieszczaniu  w  Młodniku  i  Radomierowicach.  Prosiła,  aby  te  opinie  Rada  Gminy 
uszanowała. Dodała, że otrzymała również zapewnienie Wójta o nie stawianiu tablic.

Wójt wyjaśnił, że niestety nie może wybrać miejscowości, w których tablic nie będzie 
stawiał, tablice muszą stanąć we wszystkich miejscowościach.

Radny Sebastian Nowicki poruszył sprawę fatalnego stanu boiska piłkarskiego Unii 
Murów. Mimo obietnic Wójta, nie rozpoczęto jeszcze prac związanych z odwodnieniem tego 
obiektu. Zdaniem radnego kwota przeznaczona na ten cel jest za niska i nie gwarantuje, że 
nastąpi radykalna poprawa stanu boiska. W ubiegłym sezonie piłkarze Unii zmuszeni byli do 
rozgrywania  swoich  meczów  na  obiekcie  LZS  w  Starych  Budkowicach.  Za  możliwość 
korzystania  z innego obiektu klub musiał  każdorazowo ponosić  opłaty.  Brak jest  również 
współpracy  miedzy  władzami  klubów.  Unia  stoi  przed  szansą  awansu  do  wyższej  klasy 
rozgrywek,   wiązać  się  to  będzie  z  wyższymi  wymaganiami  w stosunku do klubu i  jego 
infrastruktury. 

Wójt nie zgodził się z przedstawionymi zarzutami skierowanymi pod jego adresem. 
Podkreślił,  że nie  jest  wrogiem sportu i  oczekuje,  że wszystkie  kluby sportowe w gminie 
wykażą większą wolę współpracy.

Radni   zostali   poinformowani   o   zamiarze   zamknięcia   drogi przez Pana Jana 
Mikulę  z  Zagwiździa.  Wszelkie  tego  typu  działania  są  nielegalne  do  momentu  wydania 
prawomocnego,   korzystnego dla Pana Mikuli, wyroku sądowego –  stwierdził Wójt Gminy. 
Radny Józef Segiet  złożył  wnioski w sprawie podjęcia  działań w sprawie remontów dróg 
gminnych,  oraz  wystosowania  pisma  do  Zarządu  Dróg Powiatowych  w sprawie  dalszego 
remontu ul. Oleskiej w Starych Budkowicach oraz ul. Dworcowej w Nowych Budkowicach.

Radna Klaudia Gustaw złożyła  wniosek w sprawie utworzenia etatu świetlicowego  
w świetlicy wiejskiej w Grabczoku – na co najmniej dwa dni w tygodniu.
Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek w sprawie dopilnowania stanu wody na stawie 
w Zagwiździu.

Przewodniczący  Stowarzyszenia   STB  zaprosił  wszystkich  zainteresowanych  na 
walne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia.

 

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:45 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


