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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXXIII sesję 
Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni Ewelina Kocot oraz Dariusz Lorenc – 
nieobecność usprawiedliwiona), 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 odczytał skargę Pani Urszuli Klimek z dnia 1.12.2013 r. 

dotyczącej nierównego traktowania nauczycieli PSP w Murowie przez Dyrektora PSP  
w Murowie. Rada Gminy stwierdziła, Ŝe jest organem właściwym do rozpatrzenia 
powyŜszych skarg.  

W związku z powyŜszym skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej celem 
zbadania zasadności i przedłoŜenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady Gminy. 

PowyŜsza skarga stanowi  załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, Ŝe 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) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014 - 
2017; 

2) uchwały budŜetowej Gminy Murów na rok 2014; 
3) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013; 
4) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Murów na lata 

2013 – 2016; 
5) upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej; 
6) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Murów; 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”; 
8) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów. 

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

 
 
W zawiązku z wycofaniem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Murów na lata 2013 – 2016, Przewodniczący 
Rady Gminy zarządził przegłosowanie nowego porządku obrad, który przedstawia się 
następująco: 
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1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014 - 
2017; 

2) uchwały budŜetowej Gminy Murów na rok 2014; 
3) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013; 
4) upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej; 
5) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Murów; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”; 
7) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów. 

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 28 listopada.  
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. 
 
 
 
 
Ad. 2. 
 

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

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
Radny Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem odnośnie inwestycji rozbudowy tartaku 

Stora Enso w Murowie. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe wiele działań jest uzaleŜnionych od naszej przynaleŜności do 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, co wiąŜe się z szeregiem ograniczeń,  
a w szczególności dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć na terenie 
Gminy Murów działalność inwestycyjną. Właśnie z tego teŜ powodu zostało wystosowane 
pismo do ministerstwa o pomoc finansową, gdyŜ z powodu braku inwestorów na terenie 
Gminy nie moŜemy się spodziewać większych wpływów do budŜetu. 

Radny Onyszkiewicz zaproponował rozwaŜenie opcji wystąpienia ze Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego skoro przynaleŜność nie przynosi nam korzyści a tylko nakłada szereg 
ograniczeń. 
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Ad. 3. 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 580/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o przedłoŜonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, która stanowi 
załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i przy 2 „przeciw”– podjęła 
uchwałę Nr XXXIII/192/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 579/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej gminy na 2014 r.,  która stanowi załącznik 
Nr 8 do niniejszego protokołu. 

Radny Nowicki poprosił o udzielenie głosu. Wyraził swoją opinię dotyczącą 
przedłoŜonego projektu budŜetu uznając, Ŝe jest to budŜet mało ambitny, brak jest 
środków na inwestycje, zamiast rozwoju popadamy tylko w coraz większą degradację. 
Naszą bolączką jest brak pomysłu na rozwój Gminy, brak perspektyw dla młodzieŜy, brak 
miejsca spotkań, świetlicy, zaprzepaszczona szansa na budowę Orlika. Szczególnie 
interesuje radnego nagły wzrost wynagrodzeń w Gimnazjum, konkretnie sprawa byłego 
nauczyciela oraz jego roszczenia względem szkoły. 
 Radny Kotulla poparł radnego Nowickiego. 

Radny Segiet przypomniał z kolei radnym, Ŝe w momencie ustalania stawek 
podatkowych sygnalizował, Ŝe brak wzrostu podatków skutkować będzie brakiem 
środków na inwestycje. 

Pani Maria Skrzypek Kierownik GOPS w Murowie równieŜ zabrała głos w sprawie 
braku środków na rozbudowę GOPS – u. 

Wójt starał się odpowiadać na wszystkie zarzuty wyjaśniając, Ŝe budowa Orlika nie 
doszła do skutku z powodu braku porozumienia radnych. Utworzenie świetlicy  
w Murowie jest realne w przypadku przejęcia dworca PKP i pozyskania środków  
ze Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak, w tej chwili prowadzone są negocjacje w tej 
sprawie. Inwestycje były prowadzone i będzie kolejna czyli budowa drogi Kup – Grabice, 
inwestycja będzie prowadzona z udziałem Gminy Murów w kwocie 300.000 zł. w tym 
środki z tartaku w wysokości 100.000 zł. PrzynaleŜność do Aglomeracji Opolskiej 
równieŜ zacznie przynosić korzyści, a w Stobrawskiej Strefie Rehabilitacji mamy szansę 
pozyskać 1.300.00,00 na rozwój infrastruktury turystycznej. Z kolei Pani Kierownik  
z GOPS Wójt wyjaśnił, Ŝe juŜ została poinformowana pisemnie odnośnie swojego 
wniosku budŜetowego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła jak skonstruowany jest budŜet i na jakich zasadach został 
przyjęty budŜet na rok bieŜący. Wyjaśniła radnym równieŜ skąd się biorą róŜne 
rozbieŜności pomiędzy wydatkami, przede wszystkim radni chcąc porównać wydatki  
z budŜetu roku poprzedniego do bieŜącego, winni nanieść wszystkie zmiany budŜetowe, 
przeanalizować wykonanie wydatków danego roku a nie porównywać do planu budŜetu 
gdyŜ dane są wówczas nieprecyzyjne i w Ŝadnym wypadku nieporównywalne. 

Radny Nowicki uwaŜa, Ŝe mamy nieoszacowany budŜet, po raz kolejny poruszył 
równieŜ sprawę wynagrodzenia dla byłego nauczyciela Gimnazjum. 

Obecny na Sesji Radca Prawny Urzędu wyjaśnił radnym sprawę związaną  
z nauczycielem z Gimnazjum, poinformował o rozprawach sądowych, zaŜaleniach 
nauczyciela i o wszystkich działaniach podejmowanych przez Dyrektora Gimnazjum 
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rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości głownie w kwestii stosunku pracy  
z nauczycielem, który juŜ został zakończony. 
Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie uchwały budŜetowej 
Gminy Murów na rok 2014. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, i przy 2 „przeciw” – podjęła 
uchwałę Nr XXXIII/193/2013 w sprawie uchwały budŜetowej Gminy Murów na rok 
2013, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

3) Skarbnik Gminy odczytała uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2013.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” i przy 3 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXIII/194/2013 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2013, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie upowaŜnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIII/195/2013 w sprawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych przez 
Gminę Murów. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIII/196/2013 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Murów, która stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji 
Opolskiej”. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIII/197/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”, która stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora PSP Murów. 
Uzasadnienie do przedstawionej uchwały odczytał członek Komisji Rewizyjnej Sebastian 
Nowicki. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXIII/198/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora PSP Murów, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

Radna Eryka Nelke podziękowała Kierownikowi GOPS za pracowników 
interwencyjnych, do podziękowań dołączyła Radna Barbara Proth.  

Radna Antonina Adamczyk odniosła się do wypowiedzi Wójta odnośnie budowy 
Orlika, stwierdzając, Ŝe nie jest to tylko i wyłącznie wina radnych. 
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Przewodniczący Józef Sowada przypomniał radnym , Ŝe padła propozycja budowy 
hali sportowej ale w między czasie zapadła decyzja o braku dofinansowania. 

Radny Onyszkiewicz zwrócił się z pytaniem do Kierownika GOPS o zasady 
zatrudniania pracowników interwencyjnych. 

Pani Skrzypek wyjaśniła na jakich zasadach pracownicy są pozyskiwani i jak 
zatrudniani. 

Wójt Gminy przypomniał, Ŝe to Wójt występuje z wnioskiem do PUP o zatrudnienie 
pracowników. 

Radny Mariusz Kotulla ponowił wniosek odnośnie naprawienia lampy na 
skrzyŜowaniu od Grabczoka na wjeździe do Murowa. Zwrócił równieŜ uwagę na 
nieterminowe odbieranie odpadów biodegradowalnych. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe jest to lampa naleŜąca do tartaku, interweniuje w tej kwestii 
sukcesywnie ale tylko od dobrej woli właścicieli zaleŜy czy lampa zostanie naprawiona. 

Radny Segiet ponowił temat przynaleŜności do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
uznał, Ŝe naleŜy zastanowić się nad dalszym członkowstwem. 

Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek sugeruje, Ŝeby nie działać pochopnie, próbować 
stworzyć plan działania, jakąś strategię rozwoju Gminy, moŜe zaangaŜować władze tartaku  
w kwestię rozwoju i próby reaktywacji kolei. 

Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe trwają rozmowy, oceniana jest opłacalność inwestycji, 
moŜe kiedy uruchomiony zostanie przewóz towarowy to Gmina wystąpi o przewozy 
osobowe. 

Radny Nowicki uwaŜa, Ŝe skoro juŜ jesteśmy w Parku to powinniśmy to w jakiś 
konstruktywny sposób wykorzystać. 

 Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy złoŜyli 
wszystkim obecnym Ŝyczenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia z Ŝycia osobistego oraz 
zawodowego z okazji nadchodzącego Nowego Roku. 

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:30 zamknął sesję. 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


