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PROTOKÓŁ Nr XV/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 23 lutego 2012 r. 

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

Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni: radna Barbara 
Proth i Ewelina Kocot oraz radny Hubert Stiller – nieobecność usprawiedliwiona), 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 poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów  

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 
Gminy Murów oraz sołtysów, 

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2013 
środków stanowiących fundusz sołecki, 

4) zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Radomierowicach będącego 
Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola Publicznego w Zagwiździu, 

5) inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
6) opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów, 
7) zwolnień od opłaty targowej, 
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Murów, 
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zagwiździe, 
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Stare Budkowice, 
11) określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się  

o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

12) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2012 roku”. 

13) Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki raka szyjki 
macicy – szczepienie HPV w 2012 roku, 

14) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, 
15) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów. 

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
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W związku z wpłynięciem dodatkowych projektów uchwał Przewodniczący Rady 
Gminy zaproponował zmianę porządku. 

Wobec powyŜszego porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
2) zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów  

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 
Gminy Murów oraz sołtysów, 

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2013 
środków stanowiących fundusz sołecki, 

4) zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Radomierowicach będącego 
Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola Publicznego w Zagwiździu, 

5) inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
6) opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów, 
7) zwolnień od opłaty targowej, 
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Murów, 
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zagwiździe, 
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Stare Budkowice, 
11) określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się  

o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

12) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2012 roku”. 

13) przyjęcia gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie 
HPV w 2012 roku, 

14) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, 
15) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
16) zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu 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, 

17) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
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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 29 grudnia 2011 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. 
 

 
Ad. 2. 
 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Radni zadali szereg pytań do przedłoŜonego sprawozdania, dotyczących między 

innymi dofinansowania do projektu „teren rekreacyjno – sportowy w Murowie,  
a w szczególności kwoty dofinansowania. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe sołectwo Murów uzyska dofinansowanie z funduszu „Po ryby 2007 
– 2013” w wysokości 391 tyś. 

 
 
Ad. 3. 

 
 

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gminy na rok 2012. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/87/2012 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, która 
stanowi załącznik Nr 5  do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/88/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów  
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Murów oraz sołtysów, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2013 środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/89/2012 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów 
na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik Nr 7 do 
niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 
Oddziału Przedszkolnego w Radomierowicach będącego Oddziałem Zamiejscowym 
Przedszkola Publicznego w Zagwiździu. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/90/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego  
w Radomierowicach będącego Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola Publicznego  
w Zagwiździu, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w inkasa podatku rolnego, leśnego  
i od nieruchomości. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/91/2012 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

6. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie opłaty targowej 
obowiązującej na terenie gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/92/2012 w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zwolnień od opłaty 
targowej. 
Radni podjęli dyskusję nad moŜliwością dokonania zmian zapisu w projekcie 
uchwały, wprowadzenia dodatkowych ograniczeń. Ostatecznie projekt uchwały 
pozostał w formie niezmienionej. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 8 głosami „za”, przy 2 „przeciw”  
i przy 2 „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr XV/93/2012 w sprawie zwolnień od 
opłaty targowej, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 

8. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/94/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, która stanowi załącznik Nr 12 do 
niniejszego protokołu. 

9. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/95/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe, która stanowi załącznik Nr 13 do 
niniejszego protokołu. 

10. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare 
Budkowice. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/96/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice, która stanowi załącznik  
Nr 14 do niniejszego protokołu. 

11. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie 
musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/97/2012 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorstwo 
ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, która stanowi załącznik  
Nr 15 do niniejszego protokołu. 
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12. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Murów w 2012 roku”. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/98/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2012 roku”, 
która stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 

13. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV w 2012 roku. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/99/2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki raka szyjki 
macicy – szczepienie HPV w 2012 roku, która stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego 
protokołu. 

14. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów Sołtysa. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/100/2012 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, która 
stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 

15. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/101/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 

16. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki  
z budŜetu 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 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/102/2012 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu 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 20 do niniejszego 
protokołu. 

17. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XV/103/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która stanowi 
załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
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Ad. 5. 

 
 

Radny Nowicki zwrócił się do Wójta z pytaniem o efekt spotkań z właścicielami 
szopek w Murowie przy ul. Wolności. 

Wójt odpowiedział, Ŝe negocjacje z mieszkańcami zakończyły się powodzeniem, 
zostaną podpisane umowy, a ze swojej strony zaproponował obniŜenie kwoty czynszu za 1 m2 
z 80 gr. na 70 gr. 

Radny zapytał równieŜ czy został rozpatrzony jego wniosek o zainstalowanie 
dodatkowej lamy przy drodze prowadzącej do boiska KS UNIA Murów. 

Wójt odpowiedział, Ŝe niestety nie przewiduje w najbliŜszym czasie dodatkowego 
oświetlenia w tym rejonie. 

Radny Segiet zapytał Wójta o moŜliwość zainstalowania dodatkowych lamp na  
ul. Grabickiej w Starych Budkowicach. 

Wójt odpowiedział, Ŝe w tej kwestii juŜ rozpoczęto działania. 
Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy zwróciła uwagę na agresywne psy 

biegające po wsi. Twierdzi, Ŝe wszyscy wiedzą kto jest właścicielem psów ale rzekomy 
właściciel nie przyznaje się do posiadania owych psów. Pani sołtys przytoczyła wiele 
przykładów kiedy to psy atakowały pieszych lub rowerzystów. Poinformowała równieŜ, Ŝe 
kilkakrotnie interweniowała takŜe Policja, jednakŜe nic się nie zmieniło, Policja twierdzi, Ŝe 
właściciel nie przyznaje się do posiadania tych psów i w tym przypadku Policja jest bezradna. 

Radni zdecydowali o wystosowaniu pisma do Policji w celu wyjaśnienia owej 
sytuacji. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o konieczności złoŜenia 
oświadczeń majątkowych za ubiegły rok w terminie do 30 kwietnia 2012 r. 

Na obrady sesji przybyła równieŜ mieszkanka Dębińca Pani Dorota Dyrda, która 
zwróciła się o pomoc w znalezieniu mieszkania. Poinformowała, Ŝe dom, w którym obecnie 
mieszka został sprzedany, a ona sama moŜe w nim mieszkać tylko do końca kwietnia. Mimo 
usilnych poszukiwań nie moŜe nic znaleźć, a nie chce się wyprowadzać z terenu gminy  
z uwagi na dobro córek, które tutaj chodzą do szkoły i tutaj mają przyjaciół. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe nie dysponuje wolnymi mieszkaniami komunalnymi, lokale którymi 
dysponuje są zajęte przez lokatorów i są przez nich niszczone, mimo nakazu eksmisji nie 
moŜna ich eksmitować właśnie z powodu braku wolnych mieszkań. Poinformował równieŜ, 
Ŝe jest dostępnych kilka mieszkań ale nadają się one do remontu, a z powodu braku pieniędzy 
nie ma moŜliwości zagospodarowania ich na potrzeby gminy. 

Radni podjęli gorącą dyskusję nad przedstawionym problemem, mimo chęci pomocy 
nie udało im się znaleźć rozwiązania. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał, Ŝe jedynym rozwiązaniem jest apel do ludzi 
dobrej woli o pomoc w poszukiwaniu mieszkania. 

 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

13:30 zamknął sesję. 
 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


