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PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XVIII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji  – listy obecności radnych, sołtysów i 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 sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budŜetu za 2011 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 
2010 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok. 

5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Wójta 
Gminy Murów sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok. 

6. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 
budŜetu gminy Murów za 2011 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 
2011 rok. 

7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2011 r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Murów za rok 2011. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012; 
2) dokonania zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym; 
3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2011 rok; 
4) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa; 
5) likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Radomierowicach Będącego 

Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola Publicznego w Zagwiździu; 
6) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Murów na lata 2012 – 2017. 
10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
11. 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 protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy tj. z dnia 26 kwietnia 2012 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych. 
 

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

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Ad. 3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe dnia 31 marca 2012 r. Wójt Gminy 

Murów przedłoŜył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie  
z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy, które podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu. PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 

Ad. 4. 
 
Po rozpatrzeniu przez Radnych powyŜszego sprawozdania Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/114/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 5. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Opolu uchwałą Nr 192/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., która stanowi załącznik nr 7 do 
nin. protokołu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Wójta z wykonania budŜetu Gminy 
Murów za 2011 r.  

 
Ad. 6. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w dniu 1 czerwca 2012 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
wniosek z dnia 30 maja 2012 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania 
budŜetu gminy za 2011 rok. Wraz z powyŜszym wnioskiem Komisja przedłoŜyła równieŜ 
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wykonania 
budŜetu oraz  kserokopie protokołów kontroli przeprowadzonych przez komisję. 

Uwzględniając wykonanie dochodów i wydatków z wszelkimi wyjaśnieniami 
przedstawionymi w sprawozdaniu opisowym oraz w ocenie przeprowadzonych kontroli 
Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 
realizację budŜetu za 2011 rok. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta odczytał powyŜszy wniosek  
w sprawie udzielenia Absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011 z tytułu wykonania budŜetu 
wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budŜetu gminy za rok 2011. 

Na salę obrad wszedł spóźniony radny Mariusz Kotulla i od tej chwili w posiedzeniu 
uczestniczy 15 radnych. 

 
Ad. 7. 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 311/2012 z dnia  

8 czerwca 2012 roku, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyŜszą opinię.  
 
Ad. 8. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/115/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2011, 
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 9. 

 
1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 

zmian budŜetu gminy na rok 2012. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/116/2012 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, która 
stanowi załącznik Nr 10  do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XIV /85/2011 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011–2015. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/117/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 
2011 r. Nr XIV /85/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Murów na lata 2011–2015, która stanowi załącznik Nr 11  do niniejszego 
protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2011. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/118/2012 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów 
za rok 2011, która stanowi załącznik Nr 12  do niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów Sołtysa. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/119/2012 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, która 
stanowi załącznik Nr 13  do niniejszego protokołu. 

5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału 
Przedszkolnego w Radomierowicach Będącego Oddziałem Zamiejscowym 
Przedszkola Publicznego w Zagwiździu. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/120/2012 w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego  
w Radomierowicach Będącego Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola Publicznego  
w Zagwiździu, która stanowi załącznik Nr 14  do niniejszego protokołu. 

6. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2012 – 
2017. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVIII/121/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2012 – 2017, która stanowi załącznik 
Nr 15  do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 10. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 11. 

Radni Sebastian Nowicki oraz Mariusz Kotulla zwrócili uwagę na wykonany remont 
nawierzchni przy ul. Ks. Soremby. Mieszkańcy skarŜą się na Ŝółty kamień na poboczach, 
mają równieŜ uwagi do efektu końcowego remontu. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe Ŝółty kamień został usunięty przez wykonawcę, a droga została 
wyremontowana w ten sposób, gdyŜ na całej nawierzchni były dziury i nie było innego 
sposobu. 

Radny Józef Segiet uwaŜa, ze ta droga była w lepszym stanie niŜ inne, wymagające 
pilnego remontu, dlatego teŜ trzeba stworzyć harmonogram remontów dróg gminnych. 

Radny Kotulla zapytał Wójta równieŜ o sytuację mieszkańców z ul. Świerczewskiego, 
gdzie przed wjazdem na ich posesje gromadzi się woda po kaŜdym opadzie deszczu, czy 
moŜna tam zamontować studzienkę kanalizacyjną. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe są to tereny prywatne i nie moŜe tam inwestować, niemniej jednak 
sprawa będzie monitorowana. 

Radni poruszyli równieŜ kwestię zwiększonego natęŜenia ruchu cięŜarowego przy 
wjeździe do Stora Enso, uwaŜają, Ŝe w przyszłości trzeba znaleźć rozwiązanie w kwestii 
bezpieczeństwa oraz remontów dróg. 

Radny Nowicki poruszył równieŜ sprawę stawu w Murowie, zapytuje czy moŜna  
w przyszłości utworzyć w tym miejscu kąpielisko. Przedstawił równieŜ wyniki sportowe KS 
Unia Murów oraz postępy remontu pomieszczeń klubu. 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  
12:30 zamknął sesję. 
 
 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


