
PROTOKÓŁ Nr VII/2011
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 19 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył VII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył,  iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji (nieobecny Kotulla Mariusz – nieobecność usprawiedliwiona) – listy  
obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych 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 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
)2 opłat  za  świadczenie  usług  wykraczających  poza  realizację  podstawy 

programowej  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  prowadzonych 
przez Gminę Murów;

)3 określenia wymagań,  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  oraz na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i  transport 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów;

)4 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wpłynięciu dodatkowej uchwały wobec 
czego zawnioskował o zmianę porządku obrad.

Wobec powyższego porządek obrad 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) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
2) opłat  za  świadczenie  usług  wykraczających  poza  realizację  podstawy 

programowej  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  prowadzonych 
przez Gminę Murów;

3) określenia wymagań,  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  oraz na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i  transport 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów;

4) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów;
5) wyrażenia  sprzeciwu  wobec  zamiaru  likwidacji  Urzędu  Pocztowego  

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

1



Za proponowanym porządkiem obrad głosowało 14 radnych.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej  sesji Rady Gminy tj.  z dnia 31 marca 2011 r.  Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Przybyły  na  Sesję  nowy  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu  Wielkim 
komisarz Sławomir Wajda poprosił o udzielenie głosu.

Komendant poinformował radnych, że stanowisko komendanta w Dobrzeniu Wielkim 
objął w dniu 28 lutego, w Policji służy od 15 lat, a do Dobrzenia przybył z II Komisariatu 
Policji w Opolu.

Komendant przedstawił obecnym wstępną analizę bezpieczeństwa na terenie gminy 
Murów. Poinformował, że nasza gmina uchodzi za najbezpieczniejszą w porównaniu z trzema 
sąsiednimi gminami, które obsługuje Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim.

Zastępca  Komendanta  Rafał  Bartoszek  przytoczył  kilka  przykładów  zdarzeń 
kryminalnych  jakie  miały  ostatnio  miejsce  na  terenie  gminy.  Poinformował  również  
o  możliwości  wykorzystania  ponadnormatywnych  służb  policyjnych,  polegających  na 
wprowadzeniu  dodatkowych,  odpłatnych  patroli  na  teren  gminy,  składających  się  
z policjantów będących po służbie i dysponujących wolnym czasem. 

Komendant  wyjaśnił,  że  taka  służba  to  sześć  godzin  w  dniu  wolnym  od  pracy  
i odpłatna w wysokości 150 zł. brutto, czyli około czterdziestu dodatkowych służb na teren 
gminy to byłby koszt w wysokości 6.000 zł. Komendant zaapelował do radnych o rozważenie 
możliwości dofinansowania do takich służb, gdyż efekty ich pracy są zadowalające.

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

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.

O godzinie  1100 salę  obrad  opuściła  radna  Antonina  Adamczyk.  W dalszej  części 
obrad uczestniczy 13 radnych.

Ad. 3.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2011.
Poinformowała również radnych o proponowanych zmianach, które nie zostały ujęte 
w przedłożonym projekcie, a mianowicie o przesunięciu kwoty 5.000 zł. z wydatków 
inwestycyjnych  na  wydatki  bieżące.  O  przesunięcie  prosi  Pani  Dyrektor  PP  
w Zagwiździu.
Przewodniczący  Rady  Gminy  zarządził  głosowanie  nad  poprawką  do  projektu 
uchwały. Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną poprawkę.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VII/43/2011 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2011,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
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2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie opłat za świadczenie usług 
wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VII/44/2011w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Murów, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VII/45/2011w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  na  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych  
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów,  która stanowi załącznik  
Nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  11  głosami  „za”  i  przy  2  głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr VII/46/2011w sprawie uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego  
protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  sprzeciwu 
wobec zamiaru likwidacji Urzędu Pocztowego w Murowie.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr  VII/47/2011w  sprawie  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  zamiaru  likwidacji  Urzędu 
Pocztowego w Murowie, która stanowi załącznik Nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Sołtys  Nowych  Budkowic  Pani  Bernadeta  Janus  oraz  Dyrektor  PSP  w  Starych 
Budkowicach  pani  Halina  Badowska  zaprosiły  na  festyny  organizowane  w  tych 
miejscowościach.

Radny  Józef  Segiet  złożył  wniosek  w  sprawie  wyczyszczenia  studzienek 
kanalizacyjnych w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej i Młyńskiej

Radny Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie skontaktowania się z PKP 
w sprawie przywrócenia komunikacji na trasie Opole – Namysłów przez Murów.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  pismo  Opolskiego  Centrum  Ratownictwa 
Medycznego w sprawie wsparcia finansowego na zakup nowego sprzętu medycznego.

  Wójt Gminy poinformował radnych, że prośba dotyczy zakupu nowej karetki, która 
stacjonowałaby w Dobrzeniu Wielkim, a oczekiwana pomoc finansowa wynosi 40.000 zł.

Wójt Gminy zwrócił również uwagę na brak współpracy z sołectwem Okoły. Sołtys 
kolejny raz nie uczestniczy w obradach Rady Gminy, nie kontaktuje się z Urzędem, a pilnie 
trzeba uregulować sprawę podpisania umów na dostarczenie wody z gminnego wodociągu.
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Radny  Sebastian  Nowicki  poruszył  sprawę  zwrotów  środków  finansowych 
przeznaczonych na inwestycje dofinansowane ze środków unijnych.

Wójt  odpowiedział,  że  po  licznych  kontrolach  otrzymał  zapewnienie,  że  te  środki 
zostaną niebawem zwrócone.

Radny  Nowicki  złożył  również  wniosek  w  sprawie  przedstawienia  struktury 
zadłużenia  podatkowego  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  działalność  na  terenie 
Gminy Murów. Prosi o podanie danych osobowych oraz jakie kroki zostały podjęte w celu 
uregulowania zaległości przez te podmioty.

Radny Powiatowy Pan Rudolf Mohlek zaapelował do radnych o rozważenie prośby 
komendanta Policji w Dobrzeniu Wielkim, co zaowocuje zwiększeniem bezpieczeństwa na 
terenie naszej gminy.

Radna  Ewelina  Kocot  przekazała  prośbę  mieszkańców  Murowa  o  zorganizowanie 
Sesji w godzinach popołudniowych tak by i oni mogli uczestniczyć w obradach.

Radni wspólnie ustalili, że kolejna sesja rozpocznie się o godzinie 1400.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:15 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


