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PROTOKÓŁ Nr XIV/2011 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XIV sesję Rady 

Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny Janusz Pośpiech 
– nieobecność usprawiedliwiona), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji  – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. 
protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę (…) oraz Państwa (…) z dnia  
20 grudnia 2011 r. na działalność Wójta Gminy Murów. 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 2011, 
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
3) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Grabczok na lata  

2011 – 2021”, 
4) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
5) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
6) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, 
7) uchwały budŜetowej Gminy Murów na rok 2012, 
8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015. 

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 12 grudnia 2011 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

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

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Radni zadali szereg pytań do przedłoŜonego sprawozdania, dotyczących między 

innymi wykupów działek gminnych, wytyczenia ścieŜek rowerowych oraz stawu w Murowie. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe w sprawie działek gminnych trwają rozmowy ze spółdzielnią 

mieszkaniową, która chce je wykupić, ścieŜki rowerowe są wyznaczane, a staw w Murowie 
został przekazany przez Agencję Rynku Rolnego do WZMiUW, u którego Gmina moŜe się 
ubiegać o przejęcie. 

Przybyły na Sesję Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim komisarz 
Sławomir Wajda poprosił o udzielenie głosu. Komendant przedstawił obecnym krótką analizę 
bezpieczeństwa na terenie gminy Murów. Przypomniał, Ŝe nasza gmina uchodzi za 
najbezpieczniejszą w porównaniu z trzema sąsiednimi gminami, które obsługuje Komisariat 
Policji w Dobrzeniu Wielkim, lecz mimo wszystko apeluje o zwiększoną czujność wobec 
obcych i dziwnie zachowujących się osób, gdyŜ nowe sposoby działania przestępców 
powodują duŜo szkód.  

Przypomniał równieŜ o moŜliwości wykorzystania ponadnormatywnych słuŜb 
policyjnych, polegających na wprowadzeniu dodatkowych, odpłatnych patroli na teren gminy, 
składających się z policjantów będących po słuŜbie i dysponujących wolnym czasem.  

Komendant ponownie zaapelował do radnych o rozwaŜenie moŜliwości 
dofinansowania do takich słuŜb, gdyŜ efekty ich pracy są zadowalające. 

 
 
Ad. 3. 

 
 

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr IV/24/2010 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011 – 2015. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XIV/79/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 
2010 r. Nr IV/24/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Murów na lata 2011 – 2015, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 
protokołu. 

2. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gminy na rok 2011. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XIV/80/2011 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2011, która 
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Grabczok na lata 2011 – 2021”. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XIV/81/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Grabczok na 
lata 2011 – 2021”, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XIV/82/2011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady 
Sołeckiej, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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5. 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 XIV/83/2011 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

6. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XIV/84/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy 
Murów, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 710/2011 z dnia 14 grudnia 2011 
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej gminy na 21012 r. oraz Uchwałę  
Nr 711/2011 z dnia 14 grudnia 2011 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 2012. 

Poinformował równieŜ o przedłoŜonej przez Wójta propozycji wprowadzenia 
zmian w projekcie budŜetu. Zmiana dotyczyła by zmniejszenia dotacji na kulturę  
o kwotę 22.000,00 zł. - z tego 12.000,00 zł. przeniesienie na wydatki bieŜące w dziale 
kultura jako rozliczenie roku 2011 w związku ze zmianą finansowania z jednostki 
budŜetowej na instytucję kultury oraz 10.000,00 zmniejszenie w związku  
z oszczędnościami wynikającymi z negocjacji zakupu oprogramowania 
komputerowego oraz zmniejszenie zatrudnienia palacza po modernizacji ogrzewania, 
które moŜna by przeznaczyć na działalność sportową w wysokości 10.000,00 zł.  
Przyjęta prognoza odbioru ścieków w ilości 54.000 m3 x 0,50 zł. = 27.000,00.  
W planie było 65.400,00 netto - 27.000,00 netto / x 8% = 2.160,00/ + 27.000,00 = 
29.160,00 
65.400,00 - 29.160,00 = 36.240,00 + 10.000,00 = 46.240,00 = róŜnica do podziału. 

−   6.000,00 rozliczenie zuŜycia wody 
−   9.000,00 lampy uliczne 
− 27.000,00 działalność sportowa zwiększenie dotacji 
−   4.240,00 plac rekreacyjny 

 
Po przeanalizowaniu przedstawionej poprawki radni przystąpili do głosowania. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” 
przyjęła przedstawioną poprawkę. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwały 
budŜetowej Gminy Murów na rok 2012 po poprawce. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” – 
podjęła uchwałę Nr XIV/85/2011 w sprawie uchwały budŜetowej Gminy Murów na 
rok 2012., która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 

8. Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 712/2011 z dnia 14 grudnia 2011 
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  
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o przedłoŜonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, która stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012 – 2015. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XIV/86/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  
2012 – 2015, która stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
 

Ad. 5. 

 
 

Radny Nowicki podziękował radnym za okazane wsparcie w postaci zwiększenia 
środków na działalność sportową, obiecał, Ŝe kolejny sezon KS UNIA Murów będzie równieŜ 
dobry i będą dąŜyć do osiągania jeszcze lepszych wyników. 

 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:00 zamknął sesję. 
 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


