
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył VIII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył,  iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych  decyzji  (nieobecni  Janusz  Pośpiech  i  Klaudia  Gustaw  –  nieobecność 
usprawiedliwiona)  –  listy  obecności  radnych,  sołtysów oraz  zaproszonych gości  stanowią  
załączniki nr 1, 2 i 3  do nin. protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  skargę  Pana  Krzysztofa  Mucha  z  dnia  
8 maja 2011 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 20 maj 2011 r.) na działalność Wójta Gminy 
Murów. Rada Gminy stwierdziła,  że  jest  organem właściwym do rozpatrzenia  powyższej 
skargi.  W  związku  z  powyższym  skarga  została  przekazana  Komisji  Rewizyjnej  celem 
zbadania zasadności i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady Gminy.

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 sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2010 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 
2010 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Murów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

6. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 
budżetu gminy Murów za 2010 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 
2010 rok.

7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2010 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Murów za rok 2010.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011.
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2010 rok,
3) zmiany  uchwały Nr  VII/44/2011  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  

19 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza
 realizację  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów,

4) zmiany uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011r. 
w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 
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od  właścicieli  nieruchomości  oraz  na  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów,

5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów,
6) zmiany Uchwały  Nr VIII/84/2000  Rady Gminy Murów z  dnia  24 lutego 

2000  roku  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów.

7) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony 
dłuższy niż na trzy lata.

10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
11. 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  19  maja  2011 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, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radna Ewelina Kocot zwróciła się do Wójta z pytaniem czego dotyczyło spotkanie  
z firmą „Prowod”.

Wójt wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło bilansu za 2010 rok oraz ustalenia warunków 
nowej umowy.

Radna Barbara Proth zapytała o wynik spotkania z Prezesem PKS.
Wójt odpowiedział, że do konkretnych ustaleń nie doszło.
 Radny  Mariusz  Kotulla  zapytał  o  ustalenia  ze  spotkania  z  Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Kup.
Wójt odpowiedział, że będą wykonywane obiecane prace remontowe i melioracyjne.
Radni  do  przedstawionego  sprawozdania  nie  wnieśli  więcej  żadnych  uwag  oraz 

zapytań.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 31 marca 2011 r. Wójt Gminy 
Murów  przedłożył  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Opolu  sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy,  które  podlega  zaopiniowaniu  przez  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 4.
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Po  rozpatrzeniu  przez  Radnych  powyższego  sprawozdania  Przewodniczący  Rady 
Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VIII/48/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz 
ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu,  która  stanowi  załącznik  Nr  6  do  niniejszego 
protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  
w Opolu uchwałą Nr 216/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,  która stanowi załącznik nr 7  
do nin. protokołu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy 
Murów za 2010 r. uzasadniając iż przedłożone sprawozdanie spełnia wymóg określony w art. 
267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tj. zostało opracowane w szczegółowości nie 
mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak również uwzględnia wymogi z art.  269 ustawy  
o finansach publicznych.

Ad. 6.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  w  dniu  24  maja  2011  r. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
wniosek  z  dnia  9  maja  2011  r.  o  udzielenie  absolutorium Wójtowi  Gminy  z  wykonania 
budżetu gminy za 2010 rok. Wraz z powyższym wnioskiem Komisja przedłożyła  również 
Protokół  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  9  maja  2011 r.  w sprawie  wykonania 
budżetu oraz  kserokopie protokołów kontroli przeprowadzonych przez komisję.

Uwzględniając  wykonanie  dochodów  i  wydatków  z  wszelkimi  wyjaśnieniami 
przedstawionymi  w  sprawozdaniu  opisowym  oraz  w  ocenie  przeprowadzonych  kontroli 
Komisja  Rewizyjna  sporządziła  wniosek  o  udzielenie  absolutorium dla  Wójta  Gminy  za 
realizację budżetu za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta odczytał powyższy wniosek 
w sprawie udzielenia Absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010 z tytułu wykonania budżetu 
wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2010.

Ad. 7.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  uchwałą  Nr  315/2011  z  dnia  
7  czerwca  2011  roku,  która  stanowi  załącznik  nr  8  do  nin.  protokołu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię. 

Ad. 8.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VIII/49/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2010, 
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2011.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VIII/50/2011 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2010 rok.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 
2010 rok, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr  VII/44/2011  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  19  maja  2011r.  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 VIII/52/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 
24  lutego  2011  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr  VII/44/2011  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  19  maja  2011r.  w  sprawie  opłat  za 
świadczenie  usług  wykraczających  poza  realizację  podstawy  programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów,  
która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia  19 maja  2011r.  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 VIII/53/2011 w sprawie  zmiany uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów  
z  dnia  19  maja  2011r.  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, która 
stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  regulaminu  utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VIII/54/2011 w sprawie  regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie 
Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Uchwały  
Nr  VIII/84/2000  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  24  lutego  2000  roku  

4



w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Murów.

Przybyli na sesję mieszkańcy gminy zabrali głos w sprawie powyższej uchwały 
domagając się jawnych konsultacji w sprawie dokonywanych zmian.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Studium  zostało  wyłożone  do 
wglądu,  przeprowadzone  zostały  również  konsultacje.  Wszystko  odbyło  się  w 
ustawowych terminach.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i przy 2 "wstrzymujących" 
–  podjęła  uchwałę  Nr VIII/55/2011 w sprawie  zmiany Uchwały Nr VIII/84/2000 
Rady  Gminy  Murów  z  dnia  24  lutego  2000  roku  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Murów,  która  stanowi  załącznik  Nr  15  do  niniejszego  
protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż na trzy lata.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  
„za” –  podjęła uchwałę Nr VIII/56/2011 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie  
w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż na trzy lata, która stanowi 
załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 11.

Przybyli na posiedzenie sesji przedstawiciele Policji z Dobrzenia Wielkiego zapewnili 
mieszkańców,  że  w  ostatnim  okresie  nie  doszło  na  terenie  gminy  do  poważniejszych 
wydarzeń. Głównym powodem obecności Policji na sesji była sprawa zamknięcia drogi na 
Wojszyn przez Pana Jana Mikulę. Komendant Policji stwierdził, że Pan Milula nie popełnił 
przestępstwa,  a  sporną  kwestia  podziału  gruntów  należy  rozwiązać  poprzez  ponowne 
wytyczenie granic.

Przybyli  na  posiedzenie  sesji  mieszkańcy  Gminy  Murów  wyrazili  swoje 
niezadowolenie ze stanu dróg gminnych oraz prowadzonych remontów.

Wójt wyjaśnił, że remonty dróg prowadzone są sukcesywnie i w miarę posiadanych 
środków.

Radny Nowicki zwrócił również uwagę na stan chodników przy rozbudowujących się 
przedsiębiorstwach, uważa, że właściciele firm powinni przywrócić ich stan do stanu sprzed 
rozbudowy swoich firm. 

Zapytał  również  Wójta  o  ustalenia  dotyczące  zwrotu  nakładów  poniesionych  na 
inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, kiedy nastąpi zwrot.

Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną nie wie kiedy nastąpi zwrot ale czyni starania  
o odzyskanie poniesionych nakładów.

Radny Nowicki poinformował również zebranych o awansie KS Unia Murów do klasy 
okręgowej,  przy  czym  poinformował,  że  wiąże  się  to  również  z  większymi  potrzebami 
finansowymi, gdyż są pewne obostrzenia, których Klub musi przestrzegać.

Wójt zapewnił radnego, że może liczyć na jego wsparcie.
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Radna Antonina Adamczyk również poinformowała radnych o osiągnięciach chóru i 
orkiestry i poprosiła o rozważenie możliwości wsparcia finansowego na bieżącą działalność 
chóru i orkiestry.

Radna złożyła  również wniosek w sprawie powołania niezależnego geodety w celu 
wytyczenia granic dróg należących do Pana Jana Mikuli.

Radny  Powiatu  Rudolf  Mohlek  zaproponował  utworzenie  corocznej  nagrody  za 
zasługi w działaniu w różnych dziedzinach życia społecznego.

Wójt zapewnił, że już rozważa taką możliwość.
Radni poruszyli jeszcze wiele spraw dotyczących oświetlenia, stanu dróg gminnych  

i powiatowych oraz kursów autobusów PKS.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
16:15 zamknął sesję.
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Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


