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PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXVI sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości  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, 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. 

a) sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2012 rok; 
b) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za 2012 rok; 
c) raport z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2011 

– 2012. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013, 
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2013 – 

2016, 
3) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

4) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, 
5) wyraŜenia woli udziału w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy  

w ramach tworzonego Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji  
i Rekreacji 

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

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
 
Ad. 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi oraz zapytania  

do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 21 lutego 2013 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
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Ad. 2. 
 

` Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radni zapoznali się równieŜ ze sprawozdaniem z realizacji środków funduszu 
alkoholowego za 2012 rok, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu, ze 
sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 
rok, które stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu oraz z raportem z realizacji 
programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2011 – 2012, które stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu 

Do przedstawionych sprawozdań radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Radna Antonina Adamczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała o efektach pracy Komisji odnośnie próby 
skontrolowania Ośrodków Zdrowia w gminie Murów.  Przekazała takŜe wiele negatywnych 
uwag odnośnie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Murowie. Radni potwierdzili, Ŝe do nich 
takŜe trafiają sygnały o nieprzestrzeganiu godzin przyjmowania pacjentów. Zasugerowano 
aby przeprowadzić kontrolę Ośrodka Zdrowia w Murowie. 

Obecny na Sesji aspirant sztabowy Bogusław Walkowicz z Komisariatu Policji  
w Dobrzeniu Wielkim przedstawił raport dotyczący stanu bezpieczeństwa w Gminie Murów 
w pierwszym kwartale bieŜącego roku. W porównaniu do gmin sąsiadujących a objętych 
działaniem Komisariatu, gmina Murów jest gminą bezpieczniejszą od sąsiednich gmin, co nie 
oznacza, Ŝe nie występują tutaj zdarzenia kryminalne, czego dowodem jest ujawnionych 27 
zdarzeń o charakterze kryminalnym. Aspirant Walkowicz poinformował równieŜ o obsadzie 
kadrowej oraz przypomniał, Ŝe na terenie gminy Murów działają dwaj posterunkowi 
obsługujący poszczególne miejscowości. Zaapelował równieŜ do radnych oraz sołtysów  
o zgłaszaniu policji wszelkich sytuacji o podejrzanych osobach, zdarzeniach oraz wszelkich 
aktach wandalizmu oraz próbach oszustw. 

Aspirant Walkowicz odpowiadał równieŜ na szereg pytań radnych, miedzy innymi 
radnemu Kotulli, którego nurtuje sprawa opiniowania przez Komisariat Policji w Dobrzeniu 
Wielkim zasadności ustawiania znaków drogowych, wyjaśnił, Ŝe Wydział Ruchu Drogowego 
jest kompetentny w tym temacie, niemniej jednak zobowiązał się do pozyskania więcej 
informacji. 

 
Ad. 3. 
 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2013. 
Przedstawiony projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXVI/162/2013 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2013, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2013 – 2016. 
W trakcie czytania projektu uchwały salę narad opuścił radny Nowicki. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr 
XXVI/163/2013 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów 
na lata 2013 – 2016, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXVI/164/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła uchwałę Nr XXVI/165/2013 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyraŜenia woli udziału  
w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonego Partnerstwa na 
rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXVI/166/2013 w sprawie wyraŜenia woli udziału w procesie przygotowania 
płaszczyzny współpracy w ramach tworzonego Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 

 
 
Ad. 5. 

Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy przekazała na ręce Przewodniczącego Rady 
Gminy oficjalny wniosek w sprawie remontu dróg gminnych w sołectwie Grabice. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą o uwzględnianiu 
zdania Rady w sprawie ustalania planu remontu dróg. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe zostaną przeprowadzone tylko te remonty, które zostały ujęte  
w budŜecie Gminy. 

Radna Adamczyk oraz radny Józef Segiet powołali się na protokół przeglądu dróg 
sporządzony przez Komisję Mienia … przypominając, Ŝe w Starych Budkowicach jest 
najwięcej nieutwardzonych dróg, które sprawiają najwięcej problemów i proszą  
o uwzględnienie tego faktu w planach remontowych. 

Radny Nowicki zwrócił uwagę na fatalny stan infrastruktury sportowej gminy Murów 
a w szczególności problemów finansowych z jakimi borykają się kluby. Poinformował, Ŝe 
gmina Murów naleŜy do nielicznych gmin w województwie, która nie posiada boiska „Orlik”, 
nie moŜemy nawet poszczycić się posiadaniem profesjonalnej sali gimnastycznej. 

Wójt odpowiedział radnemu, Ŝe zna kondycję finansową gminy, radny równieŜ ją zna. 
Sołtys Murowa pani Barbara Proth zwróciła się z pytaniem do Radnego Powiatu Pana 

Rudolfa Mohlek o plany remontów dróg powiatowych na terenie gminy Murów. 
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Radny odpowiedział, Ŝe na chwilę obecną nie ma sprecyzowanego planu remontów, 
dodał równieŜ, Ŝe niestety tegoroczny budŜet jest niŜszy w stosunku do lat poprzednich, co 
być moŜe zostanie jeszcze zmienione przez odpowiednie korekty budŜetu. 

Halina Lubacz Dyrektor GBP w Murowie poinformowała radnych o pozyskaniu 
kolejnych środków finansowych na działalność biblioteki, między innymi na szkolenia oraz 
sprzęt. 

Radny Józef Segiet złoŜył wniosek w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń straŜackich  
w celu wypalenia gałęzi na wysypisku w Starych Budkowicach. 

Radny Mariusz Kotulla złoŜył wniosek w sprawie wystąpienia do ZDP w Opolu  
w celu przeprowadzenia remontów dróg na terenie Gminy Murów. 

 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:00 zamknął sesję. 
 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


