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PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXIII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecna Klaudia Gustaw – 
nieobecność usprawiedliwiona), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji 
listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki  nr 1, 2, 3  do nin. protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę (…) z dnia  
27.12.2012 r. na bezczynność Wójta Gminy Murów oraz zaŜalenia na przewlekłe 
postępowanie w sprawie ustalenia granicy prawnej działki gminy 199 km  8 Stare Budkowice. 
Rada Gminy stwierdziła, Ŝe jest organem właściwym do rozpatrzenia powyŜszej skargi.  

W związku z powyŜszym skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej celem 
zbadania zasadności i przedłoŜenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 

 
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
2) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 
3) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
4) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
5) zmiany uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych Gminy Murów oraz 
sołtysów, 

6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
7) uchwały budŜetowej Gminy Murów na rok 2013. 

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 29 listopada 2012 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych. 
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Ad. 2. 
 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

 
Ad. 3. 

 
 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2012. 
Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła powyŜszą uchwałę. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr XXIII/144/2012 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2012, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 2 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących” 
oraz 8 głosami „przeciw”– nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXIII/145/2012 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji i Rady Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami – podjęła uchwałę Nr XXIII/146/2012 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, która stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
wysokości diet dla radnych Gminy Murów oraz sołtysów. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXIII/147/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 65/XI/2007 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla 
radnych Gminy Murów oraz sołtysów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 685/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o przedłoŜonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, która stanowi 
załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” i przy 4 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXIII/148/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 684/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej gminy na 2013 r. oraz Uchwałę  
Nr 686/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. moŜliwości sfinansowania deficytu określonego  
w projekcie uchwały budŜetowej,  które stanowią załączniki Nr 11 i 12 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwały budŜetowej Gminy 
Murów na rok 2013. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących” oraz  
1 „przeciw” – podjęła uchwałę Nr XXIII/149/2012 w sprawie uchwały budŜetowej Gminy 
Murów na rok 2013, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

 
 

Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 

 
Ad. 5. 

Przybyły na posiedzenie sesji nowy Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu 
Wielkim komisarz Grzegorz Sobkowiak przedstawił się radnym oraz zapewnił o chęci 
pełnienia intensywnej słuŜby przekazując przy okazji Ŝyczenia wszelkiej pomyślności na 
nadchodzący Nowy Rok. 

Radna Barbara Proth zwróciła się do Wójta z pytaniem jakie są ustalenia  
z Nadleśnictwem odnośnie czyszczenia i utrzymania rowów. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe nadal trwają rozmowy. 
Na zakończenie sesji Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złoŜyli 

wszystkim obecnym Ŝyczenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia z Ŝycia osobistego oraz 
zawodowego z okazji nadchodzącego Nowego Roku. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  
12:00 zamknął sesję. 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


