
PROTOKÓŁ Nr III/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.

Przewodniczący  Rady Gminy  Stanisław Onyszkiewicz  o  godz.  10:00  otworzył  III 
sesję Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności
w  posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych  (nieobecna  radna  Rita  Fila  –  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,  że  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 2015 - 2018;
2) uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2015;
3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji;
4) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 

pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”;
6) powołania Komisji Rewizyjnej;
7) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów;
8) wyrażenia  zgody  na  nabycie  praw  do  nieruchomości  oraz  ustanowienia 

służebności  przesyłu  na  nieruchomości  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym 
Murów z zasobów Polskich Kolei Państwowych S. A. do zasobów mienia Gminy 
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 8 grudnia. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 2.

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

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych uwag.
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Ad. 3.

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 604/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej  prognozie finansowej,  która stanowi  
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej 
prognozy finansowej.
Rada Gminy w obecności  14 radnych  – 13 głosami  „za” i  przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 602/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  
o  przedłożonym  projekcie  uchwały  budżetowej  gminy  na  2015  r.,   która  stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  Uchwałę  Nr  603/2014  z  dnia  10  grudnia  2014 r. 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Opolu  nt.  opinii  o  możliwości 
sfinansowania  deficytu  określonego  w  projekcie  uchwały  budżetowej,   która  stanowi  
załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Murów na rok 2014.

Radny  Nowicki  poprosił   Panią  Skarbnik  o  wyjaśnienie  zasad  tworzenia  deficytu 
budżetowego  oraz  o  informację  czy  przy  takim  stanie  zadłużenia  możemy  zaciągać 
kolejne kredyty.

Pani  Skarbnik  obszernie  omówiła  powyższe  tematy  odpowiadając  Radnemu  na 
wszystkie dodatkowe pytania.
Rada Gminy w obecności  14 radnych  – 13 głosami  „za” i  przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr III/14/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 
2015, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na realizację inwestycji.
Rada Gminy w obecności  14 radnych  – 13 głosami  „za” i  przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła  uchwałę  Nr  III/15/2014  w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na 
realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał uchwałę w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu.
Rada Gminy w obecności  14 radnych  – 13 głosami  „za” i  przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła  uchwałę  Nr  III/16/2014  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki 
płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu., 
która stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokołu.

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/17/2014 
zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  partnerskiego  pn. 
„Zintegrowany  rozwój  Aglomeracji  Opolskiej”, która  stanowi  załącznik  nr  12  do 
niniejszego protokołu.

6) Przewodniczący Rady Gminy poinformował o konieczności dokonania zmiany uchwały
w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej,  a  mianowicie  o  zmniejszenie  składu 
osobowego do 5 członków, gdyż zgodnie ze Statutem Gminy Murów w skład Komisji 
Rewizyjnej  Gminy  Murów  wchodzi  5  osób.  Zapytał  radnych  –  członków  Komisji 
Rewizyjnej czy ktoś z członków zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w Komisji.
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Z uwagi na brak rezygnacji Przewodniczący oddał głos radcy prawnemu obecnemu na 
Sesji.

Radca  prawny  Pan  Waldemar  Leśniewski  wyjaśnił,  że  należy  ponownie  zgłaszać 
kandydatury  na  członków  Komisji  Rewizyjnej.  W  przypadku  zgłoszenia  więcej  niż
5 kandydatur należy  przystąpić do jawnego głosowania na każdą kandydaturę.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:
1. Szichta Hubert
2. Fortuna – Ptasiewicz Ewa
3. Golenia Michał
4. Gaweł Henryk
5. Jermakowicz Marek
6. Nowicki Sebastian

Radca prawny wyjaśnił, że w tym przypadku należy przegłosować  każdą kandydaturę 
i  przedstawił  zasady  głosowania.  Każdy  radny  otrzyma  pięć  kart  ze  swoim  nazwiskiem
i wrzuci swoje karty – 5 głosów do urn oznaczonych nazwiskiem kandydata. W ten sposób 
jawność  głosowania  zostanie  zachowana.  Przygotowano  6  urn  oznaczonych  nazwiskami 
zgłoszonych kandydatów.

Przewodniczący Rady Gminy wyczytywał alfabetycznie radnych, którzy podchodzili 
do urn i oddawali głosy na poszczególnych kandydatów.
Po zakończeniu procedury głosowania policzono głosy.  Wynik głosowania przedstawia się 
następująco:

1. Szichta Hubert - 14 głosów 
2. Fortuna – Ptasiewicz Ewa - 13 głosów 
3. Golenia Micha -   7 głosów 
4. Gaweł Henryk - 13 głosów 
5. Jermakowicz Marek -   9 głosów 
6. Nowicki Sebastian - 14 głosów 

Przewodniczący poinformował, że radny Golenia otrzymał najmniejszą liczbę głosów 
wobec powyższego nie wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej. Przypomniał radnym, że skład 
Komisji przedstawia się następująco:

1. Szichta Hubert
2. Fortuna – Ptasiewicz Ewa
3. Gaweł Henryk
4. Jermakowicz Marek
5. Nowicki Sebastian

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  
Rewizyjnej. 
Rada  Gminy  w obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  Nr  
III/18/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu.

7) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę w sprawie  ustalenia wysokości diet dla 
radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.

Radna  Ewa  Fortuna  –  Ptasiewicz  złożyła  wniosek  o  obniżenie  potrącenia  diet  za 
nieobecność na sesji z 35% na 25%.
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Radny Kiryczuk uważa, że obniżenie diety o 35% za nieobecność jest słuszne, gdyż 
praca w radzie jak i w sołectwach obliguje nas do uczestnictwa w sesjach i każdy z nas 
powinien tak gospodarować czasem, żeby mieć możliwość uczestnictwa w obradach.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej.
12  radnych  głosowało  za  odrzuceniem wniosku,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu,

1 głos oddano za przyjęciem wniosku. 
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  Gminy  ponownie  odczytał  uchwałę

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  12  głosami  „za”  i  przy  2  głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr III/19/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet 
dla  radnych  Rady  Gminy  Murów  oraz  sołtysów, która  stanowi  załącznik  nr  14  do  
niniejszego protokołu.

8) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 
praw  do  nieruchomości  oraz  ustanowienia  służebności  przesyłu  na  nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Murów z zasobów Polskich Kolei Państwowych S. A. 
do zasobów mienia Gminy Murów.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym” 
–  podjęła  uchwałę  Nr  III/20/2014  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  praw  do 
nieruchomości  oraz  ustanowienia  służebności  przesyłu  na  nieruchomości  położonej  w 
obrębie ewidencyjnym Murów z zasobów Polskich Kolei Państwowych S. A. do zasobów 
mienia Gminy Murów., która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 4.

Radna Adamczyk zapytała Wójta o planowany termin rozpoczęcia prac adaptacyjnych 
obiektu PKP.

Wójt odpowiedział,  że jeszcze nie został ustalony termin ale w planie Stobrawskiej 
Stefy Rehabilitacji i Rekreacji prace te przypadają na lata 2025 – 2016 i w takim terminie 
jest możliwa realizacja.

Radny Nowicki  zapytał  czy planowana jest  adaptacja  tylko  obiektu czy też całego 
terenu.

Wójt  odpowiedział,  że  zamierza  adaptować  cały  teren,  wraz  z  remontem  drogi, 
wykonaniem parkingów.

Radny  Nowicki  zwrócił  uwagę,  aby  po  przejęciu  budynku  PKP  zwrócić  się  do 
mieszkańców  aby wypowiedzieli  się  jak  zagospodarować  budynek  po dworcu,  uważa 
również, że należało by się zastanowić nad konkursem dla mieszkańców na wizualizację 
tego obiektu wraz z terenem przyległym.

Radny Kiryczuk poinformował radnych, że w przygotowaniu jest projekt rewitalizacji 
stawów w Winnej Górze i ten projekt obejmuje również stadninę koni w Okołach, dodał 
również,  że  próbuje  przekonać  projektantów  do  przedłużenia  ścieżek  pieszo  – 
rowerowych aż do Murowa, co zwiększy atrakcyjność naszej Gminy.

Przewodniczący uważa, że jest to doskonały pomysł, zwłaszcza dla rodzin aktywnie 
spędzających wolny czas.
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Radna  Anna  Kuczera  złożyła  wniosek  w  sprawie  rezygnacji  w  pracach  Komisji 
Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Marek Jermakowicz złożył wniosek w sprawie rezygnacji w pracach Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na  zakończenie  sesji  Wójt  Gminy  oraz  Przewodniczący  Rady  Gminy  złożyli 
wszystkim obecnym  życzenia wszelkiej  pomyślności, zadowolenia z  życia  osobistego oraz 
zawodowego z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie12:30 
zamknął sesję.
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