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PROTOKÓŁ Nr XXV/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 21 lutego 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXV sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości  oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecna radna Adamczyk 
oraz radny Stiller – 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 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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013, 
2) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2014 
środków stanowiących fundusz sołecki, 

3) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej ŚnieŜnej  
w Dąbrówce Dolnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

4) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie 
HPV na lata 2013 – 2015, 

5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2013 roku”, 

6) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu 
Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych …, 

7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
9) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2013 – 

2016. 
5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
6. 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 28 stycznia 2013 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokou głosowało 13 radnych. 
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Ad. 2. 
 
Z uwagi na nieobecność na sesji Wójta Gminy sprawozdanie z działalności w okresie 

między sesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik. PowyŜsze sprawozdanie 
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny Józef Segiet poinformował radnych, Ŝe na ul. Grabickiej w Starych 
Budkowicach zostały zainstalowane nowe punkty świetlne, za co mieszkańcy za 
pośrednictwem radnego dziękują Wójtowi. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Ad. 3. 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie przedstawiła 

Dyrektor instytucji Pani Halina Lubacz. 
Do powyŜszego sprawozdania, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu 

nie wniesiono Ŝadnych uwag oraz zapytań. 
 
 
Ad. 4. 
 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2013. 
Przedstawiony projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/153/2013 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013, która stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2014 środków stanowiących fundusz 
sołecki. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/154/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów 
na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej ŚnieŜnej w Dąbrówce Dolnej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/155/2013 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki 
Boskiej ŚnieŜnej w Dąbrówce Dolnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2013 – 2015. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/156/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki 
macicy – szczepienie HPV na lata 2013 – 2015, która stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
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5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Murów w 2013 roku”. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/157/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2013 roku”, która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania 
odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, 
Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, 
Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/158/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych 
przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin 
Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, 
Turawa, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Murów. 
Radna Lidia Urban – członek Komisji Rewizyjnej odczytała uzasadnienie do 
przedstawionego projektu uchwały. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/159/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła powyŜszą 
uchwałę. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr XXV/160/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2013 – 2016. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe do 31 marca naleŜy wprowadzić zmiany dotyczące 
podziału dochodów, które zaproponował minister i szczegółowo je omówiła. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXV/161/2013 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Murów na lata 2013 – 2016, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

 
Ad. 5. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
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Ad. 6. 

Przewodniczący odczytał pismo właściciela firmy ESTEVES DVD z Zagwiździa  
w sprawie remontu ul. Murowskiej gdyŜ jest ona w bardzo złym stanie co utrudnia 
kontrahentom dojazd do firmy. 

Przewodniczący zapewnił, Ŝe wniosek ten zostanie przekazany odpowiedniej komórce 
w Urzędzie i zostanie udzielona odpowiedź wnioskującemu. 

Ponadto zwrócono równieŜ uwagę na zły stan drogi prowadzącej do przedszkola  
w Zagwiździu oraz na częste awarie lamp ulicznych. KaŜdy przypadek awarii, migania lampy 
czy jakiejś innej nieprawidłowości naleŜy zgłaszać, przy czym bardzo waŜne jest w jaki 
sposób awarie są zgłaszane. 

W dalszej części została poruszona sprawa bezdomnych psów przebywających na 
terenie Gminy Murów. Radni doskonale zdają sobie sprawę z zagroŜenia jakie one stwarzają 
ale zgodnie z prawem nie moŜna wiele zdziałać. Policja reaguje na zgłoszenia lecz po 
przyjeździe na interwencję psa juŜ nie ma, nawet jeśli pies ma właściciela to niejednokrotnie 
właściciel zapewnia, Ŝe to nie jego pies bądź przekonuje, Ŝe jego psy nie są wypuszczane 
samopas. 

Radny Onyszkiewicz zwrócił się z pytaniem jaki będzie roczny koszt utrzymania 
placu sportowo – rekreacyjnego  w Murowie. 

Sołtys Murowa pani Barbara Proth zapewniła, Ŝe plac będzie utrzymywany z środków 
sołeckich, liczy takŜe na pomoc pracowników interwencyjnych. Pani Proth zapewniła 
równieŜ, Ŝe sołectwo posiada odpowiedni sprzęt potrzebny do pielęgnacji placu i własnymi 
siłami i środkami zapewni odpowiednią pielęgnację. 

Radna Ewelina Kocot potwierdziła słowa Pani sołtys dodając równieŜ, Ŝe do tej pory  
o plac  dbano naleŜycie i na pewno tak będzie nadal. 

Następnie została poruszona sprawa indywidualnego wypowiadania umów na odbiór 
odpadów. 

Radna Urban zaproponowała aby został sporządzony czysty druk wypowiedzenia, 
który na zebraniach wiejskich będzie mieszkańcom przekazany w celu usprawnienia 
procedury.  

Sołtys Młodnika Pani Maria Gowin poinformowała radną, Ŝe taki druk jest dostępny  
w Urzędzie. 

Sołtys Nowych Budkowic Pani Bernadeta Janus zaproponowała aby zebrać od 
mieszkańców wszystkie wypowiedzenia i dostarczyć do przedsiębiorstw osobiście. 

Zostało przedstawionych jeszcze kilka propozycji jednakŜe Przewodniczący Rady 
Gminy zaproponował aby zebrać wypowiedzenia, sporządzić listę i jednym listem wysłać do 
przedsiębiorstwa co zostało zaaprobowane. 

Następnie Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku dostarczenia do  
30 kwietnia oświadczeń majątkowych udzielając jednocześnie wskazówek jak poprawnie 
wypełnić oświadczenie. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  
11:20 zamknął sesję. 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


