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PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2014 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 31 stycznia 2014 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXXIV sesję 
Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni Sebastian Nowicki oraz Stanisław 
Onyszkiewicz – 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 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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, 
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Zagwiździe,  
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare 

Budkowice, 
4) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów, 
5) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, 
6) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
7) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
8) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
9) wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierŜawy na okres 10 lat, 
10) zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 

2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania, uŜyczenia lub najmu na 
okres dłuŜszy niŜ trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaŜy 
nieruchomości, 

11) przyjęcia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc 
gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, 

12) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia 
pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, 

13) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie posiłku, 
świadczenia  rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-
2020, 
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14) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów. 
5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
6. 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 30 grudnia 2013 r. 
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 4 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, Ŝe wkrótce rozpocznie się remont drogi Murów – Grabice oraz o 
efektach rozmów dotyczących rewitalizacji linii kolejowej Opole – Murów – Namysłów. 

Radna Barbara Proth poprosiła o przychylenie się do jej prośby odnośnie montaŜu 
lampy na parkingu przed szkołą. Wójt wyjaśnił, Ŝe planuje spotkanie z sołtysami, na którym 
ustalone zostaną dodatkowe punkty świetlne, ale powinny to być miejsca szczególnie 
niebezpieczne bądź stwarzające zagroŜenie dla mieszkańców, uwaŜa, Ŝe parking przed szkołą 
nie stanowi takiego miejsca. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
W obradach uczestniczył równieŜ zastępca Komendanta Komisariatu Policji  

w Dobrzeniu Wielkim aspirant sztabowy Bogdan Walkowicz, który przedłoŜył radnym 
sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Po raz kolejny uczulał równieŜ na 
grasujące szajki oszustów, zaproponował aby na zebrania zapraszać policjantów, którzy 
przekaŜą informację o sposobach zabezpieczania swoich posesji oraz przypomną podstawowe 
zasady bezpieczeństwa. 

 
 
Ad. 3. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe do biura Rady Gminy wpłynęło 
sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Murowie za rok 2013, które 
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Dodał równieŜ, Ŝe Pani Dyrektor przygotowała to sprawozdanie takŜe w formie 
prezentacji multimedialnej ale z uwagi na obszerny porządek obrad dzisiejszej sesji 
prezentacja ta zostanie przedstawiona w innym terminie. 
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Ad. 4. 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów. 

Radna Barbara Proth zwróciła uwagę, Ŝe w uchwale występuje Gminna Ewidencja 
Zabytków, która to zawiera błąd w spisie, mianowicie budynek szkoły podstawowej  
w Murowie mieści się przy ul. Wolności a nie Lipowej. Inspektor Urzędu Gminy Pani 
Mariola Klemens wyjaśniła, Ŝe przy ul. Lipowej w Murowie mieści się budynek 
przedszkola ale pierwotnie była to szkoła i stąd teŜ taki zapis w karcie GEZ, nie stanowi 
to błędu i nie rodzi Ŝadnych konsekwencji.  

Radny powiatowy Pan Rudolf Mohlek zaapelował do radnych o przemyślenie 
zasadności podejmowania uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego, gdyŜ 
wiąŜe się to z ogromnymi konsekwencjami. Wyszczególniona w uchwale Gminna 
Ewidencja Zabytków jest nieaktualna i kaŜda próba dokonania jakiejkolwiek zmiany  
w wyglądzie budynku, np. zmiana okien, koloru elewacji będzie niemoŜliwa, po 
uchwaleniu planów nie będzie moŜna dokonywać Ŝadnych remontów, prac wokół swoich 
posesji skoro większość budynków jest w GEZ.  

Wójt wyjaśnił, Ŝe Gminna Ewidencja Zabytków nie stanowi rejestru zabytków, a tylko 
obiekty będące w rejestrze zabytków podlegają ustaleniom i pozwoleniom konserwatora. 

Radca Prawny Urzędu równieŜ wyjaśnił radnym, Ŝe obiekty wpisane do GEZ nie 
wymagają zgody konserwatora na prowadzenie prac remontowych, jedynie pozwolenie na 
budowę bądź rozbudowę wydawane przez Starostwo wymaga uzgodnienia  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Wśród radnych rozgorzała dyskusja, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 
dziesięcio minutową przerwę. 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący poinformował, Ŝe salę obrad opuścił Radny 
Józef Segiet, od tej pory w obradach uczestniczy 12 radnych. Przypomniał równieŜ 
przebieg obrad do przerwy. 

Głos zabrał Radca Prawny Urzędu, który po przeanalizowaniu aktów prawnych 
sugeruje rozwiązanie polegające na usunięciu z uchwały wykazu obiektów znajdujących 
się w GEZ. 

W związku z powyŜszym Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do przedłoŜonych 
projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Murów polegającą na wykreśleniu z uchwały ustępu 2 w paragrafie 7  
i przenumerowaniu kolejnych ustępów, Zagwiździe polegającą na wykreśleniu z uchwały 
ustępu 3 w paragrafie 7 i przenumerowaniu kolejnych ustępów oraz Stare Budkowice 
polegającą na wykreśleniu z uchwały ustępu 2 w paragrafie 7 i przenumerowaniu 
kolejnych ustępów oraz w paragrafie 22 ustęp 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „na 
terenach oznaczonych symbolem 01P oraz od 05P do 08P zakaz lokalizowania 
działalności z zakresu składowania i przetwarzania” i usunięcie z paragrafu 22 ustęp 2 
punktu 4 i przenumerowaniu kolejnych punktów. 

Przewodniczący Rady Gminy złoŜył wniosek w sprawie uaktualnienia Gminnej 
Ewidencji Zabytków oraz zarządził głosowanie nad przedłoŜoną uchwałą z autopoprawką 
Wójta. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/199/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Murów, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za” i 2 „przeciw” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/200/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zagwiździe, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/201/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/202/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

5) Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 
rok 2014. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/203/2014 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/204/2014 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/205/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy 
Murów, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów Sołtysa. 
O godzinie 1220 salę obrad opuścił radny Mariusz Kotulla, od tej pory w obradach 
uczestniczy 11 radnych. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/206/2014 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, która 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na okres 10 
lat. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/207/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na okres 10 lat, która stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu. 

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia 
zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania, 
uŜyczenia lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy lata oraz określenie bonifikaty przy 
sprzedaŜy nieruchomości. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/208/2014 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów  
z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania, uŜyczenia lub najmu na okres 
dłuŜszy niŜ trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaŜy nieruchomości, która 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc gminy w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/209/2014 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów  
z dnia 13 września 2007 roku w sprawie przyjęcia  wieloletniego programu osłonowego  
w zakresie doŜywiania „Pomoc gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, która 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

12) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/210/2014 w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia 
pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

13) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie posiłku, świadczenia  rzeczowego w 
postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin  
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/211/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
doŜywiania w formie posiłku, świadczenia  rzeczowego w postaci produktów 
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020, która 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

14) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora PSP Murów. 
Uzasadnienie do przedstawionej uchwały odczytał członek Komisji Rewizyjnej Hubert 
Stiller. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 7 głosami „za” i przy 4 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/212/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora PSP Murów, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

Na zakończenie sesji Wójt Gminy odczytał pismo w sprawie usunięcia odpadów  
z działki w starych Budkowicach, która naleŜy do Agencji Nieruchomości Rolnych 

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:30 zamknął sesję. 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


