
PROTOKÓŁ Nr XI/2011
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył  XI sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iż 
zgodnie  z  listą  obecności  w posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  stanowi  quorum do 
podejmowania  prawomocnych  decyzji   –  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. Informacje  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  dotyczące  oświadczeń 

majątkowych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2010/2011.
5. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników 

do Sądu Rejonowego w Kluczborku.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
)2 określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
)3 wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji 

na podatek od nieruchomości;
)4 wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek 

leśny;
)5 wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek 

rolny;
)6 przekształcenia  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Murowie  

w samorządową instytucję kultury oraz nadanie jej Statutu;
)7 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
)8 podatku od środków transportowych;
)9 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.

9. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
10. 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 15 września 2011 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
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Ad. 2.

Przybyły na Sesję Komendant  Komisariatu  Policji  w Dobrzeniu Wielkim komisarz 
Sławomir  Wajda  poprosił  o  udzielenie  głosu.  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  szerzącym  się  zjawisku  oszustw  internetowych  oraz  przestrzegł  przed  występowaniem 
narkotyków  na  terenie  naszej  gminy.  Przypomniał  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  ponownie  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.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń 
majątkowych, złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń Wójtowi. 
Wójt Gminy poinformował, że pracownicy Urzędu Gminy w Murowie i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 
kwietnia 2011 r., takie oświadczenia złożyli w wyznaczonym terminie. Przyjęte oświadczenia 
majątkowe  zostały  przeanalizowane  i  porównane  z  kopią  PIT  oraz  poprzednimi 
oświadczeniami i kopią PIT – nie stwierdzono uchybień. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  oświadczenia  majątkowe  radnych 
zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie.

Ad. 4.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 
2010/2011 przedstawiła Pani Sylwia Dydzik – Sekretarz Gminy Murów. Informacja stanowi 
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.

Ad. 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Kolegium  Sądu  Okręgowego  
w Opolu na kadencję lat 2012 – 2015 ustaliło dla Rady Gminy wybór następującej liczby 
ławników: do Sądu Rejonowego w Kluczborku – 3 ławników.

Powołany  uchwałą  Nr  X/60/2011  z  dnia  15  września  2011  r.  zespół  do  spraw 
opiniowania  kandydatów  na  ławników,  rozpatrzył  i  pozytywnie  zaopiniował  zgłoszoną 
kandydaturę. Protokół z posiedzenia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad. 6.

Przewodniczący zarządził  powołanie  Komisji  Skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia 
tajnych wyborów ławników.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Janusz Pośpiech – Przewodniczący
2. Barbara Proth – Członek
3. Ewelina Kocot – Członek

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał regulamin tajnego głosowania,  który 
stanowi załącznik  Nr 7 do niniejszego protokołu.  Po przeliczeniu głosów Przewodniczący 
Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół,  który  stanowi  załącznik  Nr  8  do  niniejszego 
protokołu, z wyników tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku, 
w którym stwierdza się,  że na ławnika kadencji  2012 – 2015 wybrany został  Pan Hubert 
Nanko.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/63/2011  w  sprawie  wyboru  ławników do  Sądu  Rejonowego  w Kluczborku,  która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2011. w trakcie  czytania  uchwały salę  obrad opuścił 
radny Nowicki.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/64/2011 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2011,  
która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia stawek podatku 
od  nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego  podatku.  Na  salę  obrad  powrócił  radny 
Nowicki.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 „przeciwnym” i przy 
1 „wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr XI/65/2011 w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,  która stanowi załącznik  
Nr 11 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wzoru  informacji  
w  sprawie  podatku  od  nieruchomości  oraz  wzoru  deklaracji  na  podatek  
od nieruchomości.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XI/66/2011 w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz 
wzoru  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  która  stanowi  załącznik  Nr  12  
do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wzoru  informacji  
w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XI/67/2011 w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru 
deklaracji na podatek leśny, która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
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5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  podatku  rolnego  oraz 
wzoru deklaracji na podatek rolny.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XI/68/2011 w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny, 
która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  przekształcenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Murowie w samorządową instytucję kultury oraz nadanie jej 
Statutu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących – 
podjęła  uchwałę  Nr  XI/69/2011 w  sprawie  przekształcenia  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej  w Murowie w samorządową instytucję  kultury oraz nadanie jej  Statutu, 
która stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
działalność  Wójta  Gminy.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przeczytał 
uzasadnienie do uchwały.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/70/2011 w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Wójta  Gminy,  która 
stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.

8. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  podatku  od  środków 
transportowych.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” i przy 4 „wstrzymujących” – 
podjęła uchwałę Nr XI/71/2011 w sprawie podatku od środków transportowych, która 
stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

9. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Murów.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 9 głosami „za”, 2 „przeciwnych”  i przy  
4  „wstrzymujących”  –  podjęła  uchwałę  Nr  XI/72/2011 w  sprawie  ustalenia 
wynagrodzenia  dla  Wójta  Gminy  Murów, która  stanowi  załącznik  Nr  18  
do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 10.

Przybyła na sesję Pani Kornelia Duda poprosiła Przewodniczącego o udzielenie głosu 
w sprawie złożonej skargi.

Poinformowała radnych o swojej ciężkiej sytuacji i poprosiła o przychylenie się do jej 
prośby w sprawie wykupu bądź wynajmu domu, który dzierżawiła jej zmarła matka.

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował  Panią  Duda,  że  Rada  nie  jest  władna 
decydować w tej kwestii.

Wójt dodał również, że przepisy zabraniają mu postępowania w taki sposób.
Powyższa  sprawa wzbudziła  wiele  kontrowersji  wśród radnych  oraz sołtysów oraz 

wywołała burzliwą dyskusję.
Radny Szichta przypomniał zebranym, że w przytoczonym uzasadnieniu do uchwały 

została  zawarta  informacja,  że  sprawa  nie  została  definitywnie  zakończona  i  można  się 
spodziewać jakiegoś kompromisowego rozwiązania.

Przewodniczący zdecydował się zakończyć dyskusję.
Radny  Kotulla  poprosił  Wójta  o  poinformowanie  w  jaki  sposób  sprawa  zostanie 

załatwiona.
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Radny  Segiet  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem  czy  będzie  czyszczona  rzeka 
Budkowiczanka przy moście na wjeździe do Nowych Budkowic, gdyż w kilku miejscach już 
zarasta.  Wójt  poinformował,  że  jeszcze  w  tym  roku  na  niektórych  odcinkach  będzie 
czyszczona.

Radny Kotulla  poinformował,  że Komisja Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadziła przegląd dróg gminnych i stanu oświetlenia 
w miejscowościach podległych terytorialnie Gminie Murów i z tego przeglądu sporządziła 
obiektywny protokół.

Radni pozytywnie przyjęli przedstawiony protokół i ustalili, że będzie on stanowił dla 
nich plan działania.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
13:30 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


