
PROTOKÓŁ  Nr IV / 2010

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 grudnia  2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył  IV sesję Rady 
Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji  –  lista  obecności  radnych,  sołtysów oraz osób obecnych  na posiedzeniu stanowi 
załącznik  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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010;
2) zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 
2008  roku  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów;
3) uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Murów;
4)zatwierdzenia  planów pracy Rady Gminy Murów oraz stałych  Komisji  Rady 
Gminy Murów;
5) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
6)  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku;
7)  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Murów 
i jej jednostkom organizacyjnym;
8) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
9)  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  23  września  2010  r. 
Nr XXXVI/225/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku;
10) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji 
na podatek od nieruchomości.

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

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.



Ad.1.

Przewodniczący  Rady Gminy zapytał  radnych,  czy mają  uwagi  bądź zapytania  do 
protokołu  z  ostatniej  sesji  Rady Gminy tj.  z  dnia   20 grudnia 2010 r.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad.2.

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

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych pytań.

Ad.3.

Przewodniczący  odczytał  opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu 
w sprawie:

− opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Murów na lata 2011 – 2015, 

− opinii  o  przedłożonym  projekcie  uchwały  budżetowej  Gminy  Murów  na 
2011r., 

− opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 
budżetowej  Gminy  Murów  na  2011  r.  Opinie  stanowią  załączniki  
Nr 5,6,7 do nin. protokołu.  

Skarbnik  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  i  omówiła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011 – 2015.
Rada Gminy w obecności  13 radnych – 13 głosami  „za” podjęła  uchwałę Nr IV/24/2010 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011 – 2015, 
która stanowi załącznik Nr 8 do nin. protokołu. 

Pani  Skarbik  odczytała  również  kolejną  uchwałę  w  sprawie  uchwały  budżetowej 
gminy Murów na rok 2011. Pani Kuca poinformowała, że uwzględnione zostały wszystkie 
zmiany, które były omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.
Kierownik GOPS Pani Maria Skrzypek zapytała, czy zostały zwiększone środki na pokrycie 
zakwaterowania dla osób znajdujących się w domach opieki społecznej. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli braknie pieniędzy to zostaną dokonane przesunięcia 
w ciągu roku budżetowego. 
Radny Segiet zapytał, czy może zabraknąć pieniędzy na odśnieżanie.
Pani Skarbnik poinformowała, że wszelkie zobowiązania mają pokrycie, na pewno wystarczy 
pieniędzy, w innym wypadku zostaną dokonane przesunięcia.
Przewodniczący Stowarzyszenia Budkowice Pan Piotr Koziol zapytał, czy w budżecie została 
uwzględniona kwota w wysokości 5 tys. zł na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  kwota  została  uwzględniona  (załącznik  Nr  5  uchwały 
budżetowej – Wykaz dotacji celowych na 2011 rok).
Radny  powiaty  Pan  Rudolf  Mohlek  poinformował,  że  został  uchwalony  budżet  powiatu, 
w którym zostały uwzględnione m.in. remont drogi Zagwiździe – Chudoba, Krzywa Góra – 
Murów , Dąbrówka Dolna – Grabice – Święciny, remont chodnika w Starych Budkowicach 
jak również remont drogi Murów – Kup. Niestety w budżecie Gminy Murów nie znalazło się 
100  tys.zł  .  Pan  Mohlek  oznajmił,  że  nie  uda  się  wykonać  inwestycji  bez  wsparcia 



finansowego  Gminy.  Radny  powiaty  zaapelował,  aby  Gmina  przemyślała  tą  sytuację 
i zabezpieczyła środki na dofinansowanie remontu drogi.
Rada Gminy w obecności  13 radnych – 13 głosami  „za” podjęła  uchwałę Nr IV/25/2010 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011, która stanowi załącznik Nr 9 do 
nin. protokołu. 

Ad.4.
  
1.  Skarbnik gminy Pani  Teresa Kuca odczytała  i  omówiła  uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2010. Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” 
podjęła uchwałę Nr IV/14/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010, 
która stanowi załącznik Nr 10  do nin.  protokołu.
2.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w sprawie  zmiany uchwały  Nr XVI/122/2008 Rady 
Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności  13 radnych – 13 głosami  „za” podjęła  uchwałę Nr IV/15/2010 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 
2008  roku  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  i  nieczystości 
płynnych na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 11  do nin. protokołu.
3.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Planu  Gospodarki  Odpadami 
Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych-  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr  IV/16/2010 
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Murów, która stanowi załącznik 
Nr 12  do nin. protokołu.
4. Przewodniczący odczytał  uchwałę w sprawie zatwierdzenia  planów pracy Rady Gminy 
Murów oraz stałych Komisji Rady Gminy Murów. 
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych-  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr  IV/17/2010 
w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Rady  Gminy  Murów  oraz  stałych  Komisji  Rady 
Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 13  do nin. protokołu.
5.  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych-  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr  IV/18/2010 
w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki   i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 
która stanowi załącznik Nr 14  do nin. protokołu.
6. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
Pan Piotr Koziol zapytał, czy zostały uwzględnione wnioski, które złożył na konsultacjach.
Wójt poinformował,  że  proponowane zmiany zostały uwzględnione,  oprócz proponowanej 
zmiany w § 7.
Pan Koziol oznajmił, że złoży wniosek w sprawie powołania Rady Pożytku Publicznego.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych-  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr  IV/19/2010 
w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  z  innymi  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku,  która stanowi załącznik 
Nr 15  do nin. protokołu.



7. Pani Skarbnik odczytała i omówiła uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Murów i jej jednostkom organizacyjnym.
Rada Gminy w obecności  13 radnych – 13 głosami  „za” podjęła  uchwałę Nr IV/20/2010 
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Gminie  Murów  i  jej  jednostkom 
organizacyjnym, która stanowi załącznik Nr 16 do nin. protokołu.
8. Przewodniczący odczytał  uchwałę w sprawie  rozpatrzenia  skargi na działalność Wójta 
Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do uchwały.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” oraz 1 głosem  „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę Nr IV/21/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, 
która stanowi załącznik Nr 17 do nin. protokołu. 
9. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 
23  września  2010  r.  Nr  XXXVI/225/10  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od 
nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego  podatku.  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  zmiany 
w uchwale wiążą się ze zmianami przepisów, które weszły w życie 30 listopada 2010 r.
Rada Gminy w obecności  13 radnych – 13 głosami  „za” podjęła  uchwałę Nr IV/22/2010 
w  sprawie   zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  23  września  2010  r.  Nr 
XXXVI/225/10 w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości  oraz zwolnień od 
tego podatku, która stanowi załącznik Nr 18 do nin. protokołu. 
10. Przewodniczący odczytał  uchwałę w sprawie wzoru informacji  w sprawie podatku od 
nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 
Rada Gminy w obecności  13 radnych – 13 głosami  „za” podjęła  uchwałę Nr IV/23/2010 
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na 
podatek od nieruchomości, która stanowi załącznik Nr 19 do nin. protokołu.

Ad.5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad.6.

Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy zapytała Wójta, czy gmina prowadzi rozmowy 
z ZDP w sprawie rowów.
Wójt odpowiedział,  że wraz z radnymi  powiatu w owej sprawie wystosował  odpowiednie 
pismo do ZDP.

Pan Piotr  Koziol  zaproponował  aby gmina  zastanowiła  się  nad  przystąpieniem do 
Euroregionu  Pradziad.  Członkostwo  w  takim  stowarzyszeniu  może  przynieść  wiele 
dodatkowych  możliwości  i  korzyści.  Zaproponował  aby  zaprosić  przedstawiciela 
Stowarzyszenia, który przedstawi korzyści.
Pan  Koziol  zwrócił  uwagę,  że  Strategia  Rozwoju  Gminy   Murów  wymaga  aktualizacji. 
Zaapelował aby powstała komisja, która będzie na bieżąco aktualizować Strategię Rozwoju 
Gminy Murów.

Obecny  na  posiedzeniu  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu  Wielkim 
Tomasz Bilski poinformował, że kończy swą służbę w Policji, dlatego pragnął podziękować 
za dotychczasową współpracę.



Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łubnianach również podziękował za współpracę 
w 2010 roku.

W związku z zrealizowanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady Gminy Murów 

o godzinie 13:00 zakończył posiedzenie sesji.

Protokołowała: Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy

Melania Krzencesa

Józef Sowada


