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PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXVII sesję 
Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości  
oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budŜetu za 2012 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2012 
rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 
rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 rok. 

5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Wójta Gminy 
Murów sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok. 

6. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budŜetu 
gminy Murów za 2012 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2012 rok. 

7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
za 2012 r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 
rok 2012. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013; 
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2012 rok; 
3) przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania  

i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomeracje Opolską; 
4) przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i wspólnej 
realizacji przez miasto Opole z partnerami Aglomeracji Opolskiej projektu pn. 
,,Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"; 

5) wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy na okres 10 lat. 

10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
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Ad. 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi oraz zapytania  

do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 
 
 
 

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 komentarz dodał sam Wójt informując radnych  
o efektach spotkań z nadleśnictwami w sprawie melioracji rowów oraz o wizji lokalnej na 
stadionie KS Unia w Murowie w sprawie odwodnienia.  

Radna Barbara Proth poprosiła o przybliŜenie tematu sprzedaŜy odlewni. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe właściciel zalega z opłatami. Zakupem odlewni jest zainteresowany 

pewien kupiec, który jest gotów zapłacić 100 tyś. ale wycena komornika jest na 300 tyś. 
Radny Józef Segiet zapytał o finał przetargu na odbiór odpadów komunalnych, czy 

kwota oferowana jest zgodna z załoŜeniami budŜetowymi. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe niestety kwota jest wyŜsza, a wynika to z faktu iŜ został ogłoszony 

drugi przetarg po uniewaŜnieniu poprzedniego z powodu zbyt wysokiej kwoty. Niestety 
oferta ponownie była za wysoka, choć niŜsza niŜ poprzednio, a z powodu zbyt krótkiego 
czasu na ogłaszanie kolejnego przetargu zdecydowano się przyjąć proponowane warunki. 
Ponadto nie ma pewności, Ŝe po kolejnym przetargu uzyskano by niŜszą cenę. 

Obecny na Sesji posterunkowy Roman Papiewis z Komisariatu Policji  
w Dobrzeniu Wielkim przedstawił raport dotyczący stanu bezpieczeństwa w Gminie Murów 
w kolejnym kwartale bieŜącego roku. W porównaniu do gmin sąsiadujących a objętych 
działaniem Komisariatu, gmina Murów jest gminą bezpieczniejszą od sąsiednich gmin, co nie 
oznacza, Ŝe nie występują tutaj zdarzenia kryminalne. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła uwagę na mieszkańców gminy poruszających się 
po naszych drogach bez uprawnień, natomiast radna Proth zasygnalizowała problem 
wandalizmu na terenie Murowa. 

Posterunkowy potwierdził, Ŝe o tych zdarzeniach komisariat jest na bieŜąco 
informowany, niemniej jednak istotne jest aby kaŜe zdarzenie zostało zgłoszone dyŜurnemu. 

 
 
Ad. 3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe dnia 31 marca 2013 r. Wójt Gminy 

Murów przedłoŜył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie  
z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy, które podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu. PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
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Ad. 4. 
 
Po rozpatrzeniu przez Radnych powyŜszego sprawozdania Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 rok. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXVII/167/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad. 5. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Opolu uchwałą Nr 112/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r., która stanowi załącznik nr 7 do 
nin. protokołu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Wójta z wykonania budŜetu Gminy 
Murów za 2012 r.  

 
Ad. 6. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w dniu 28 maja 2013 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
wniosek z dnia 27 maja 2013 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania 
budŜetu gminy za 2012 rok. Wraz z powyŜszym wnioskiem Komisja przedłoŜyła równieŜ 
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wykonania 
budŜetu 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 budŜetu za 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta odczytał powyŜszy wniosek  
w sprawie udzielenia Absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012 z tytułu wykonania budŜetu 
wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budŜetu gminy za rok 2012. 

 
 
Ad. 7. 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 262/2013 z dnia  

5 czerwca 2013 roku, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyŜszą opinię.  
 
Ad. 8. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXVII/168/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2012, 
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 9. 
 
Przed czytaniem kolejnego projektu uchwały salę narad opuścił radny Mariusz Kotulla. 
 
1) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie dokonania zmian 

budŜetu gminy na rok 2013. 
Radny Janusz Pośpiech poprosił o wyjaśnienie konieczności wprowadzania 

dodatkowych 16 tyś. na zakup ziemi do realizowanego projektu rozbudowy placu 
sportowo – rekreacyjnego  w Murowie. Dodał równieŜ, Ŝe z jego obliczeń wynika, Ŝe ta 
kwota jest za wysoka, bo nie jest potrzebna taka ilość ziemi, ponadto wykonawca 
powinien pozyskać ziemię z odkładu. 

Obecny na sesji podinspektor Urzędu Gminy Pan Rafał Leja odpowiedzialny za 
realizację w/w projektu przedstawił radnym wyliczenia, z których wynika, Ŝe potrzeba 
500 m3 ziemi w celu uzupełnienia ubytków wynikających z nadmiernego zagruzowania 
ziemi z odkładu, a koszt ziemi w takiej ilości to dokładnie 16 tyś. 

Radna Ewelina Kocot uwaŜa, Ŝe to umowa została niekorzystnie skonstruowana, skoro 
wykonawca ma moŜliwość ubiegania się o dodatkowe środki, nie przewidziane  
w przetargu. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe przeprowadzone badania geologiczne wskazywały, Ŝe ziemia na 
placu jest czysta i zdatna do uŜytku pod nasadzenia, niestety okazało się inaczej i dlatego 
musimy zapewnić wykonawcy tą ziemię. 

Radny Nowicki uwaŜa, Ŝe w tym wypadku koszty zakupu dodatkowej ziemi powinien 
ponieść projektant, nie wykonawca. 

Radny Segiet uwaŜa, Ŝe ziemia jest potrzebna, na pewno wyliczenia się zgadzają, ale 
po odjęciu powierzchni chodników ilość powinna się zmniejszyć, a tym samym koszt 
zakupu. 

Radny Pośpiech zasugerował aby nie podejmować tej uchwały, przynajmniej nie  
w temacie omawianej kwoty. 

Radni nie poparli tej propozycji, domagali się natomiast uzyskania informacji 
odnośnie projektu, projektanta oraz moŜliwości zerwania umowy.  

Radca Prawny Urzędu Gminy wyjaśnił kwestię prawną ewentualnego przesunięcia 
terminu zakończenia prac, moŜliwości rozwiązania umowy oraz odpowiedzialności 
wykonawcy, przypominając jednocześnie, Ŝe projekt ten jest realizowany ze środków 
Unijnych. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca dodała, Ŝe jeśli w budŜecie nie znajdzie się ta 
kwota to będzie zmuszona wstrzymać inwestycję, co będzie miało dla Gminy 
niekorzystny skutek. 

Radna Lidia Urban zaproponowała, aby potrzebne środki zostały przekazane z Rady 
Sołeckiej Murowa. 

Radna Proth wyraziła zgodę ale tylko na część wymaganej kwoty, gdyŜ poczyniła juŜ 
pewne zamówienia, budŜet jest realizowany sukcesywnie. 

Pani Skarbnik zasugerowała aby te 16 tyś. na chwilę obecną zostało zagospodarowane 
z działu „gospodarka komunalna”, a w przyszłym roku budŜetowym Rada Sołecka 
Murów przekaŜe ze swojego budŜetu 10 tyś. do działu „gospodarka komunalna”. 

Radna Proth przystała na taką propozycję i zobowiązała się dotrzymać słowa. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXVII/169/2013 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2013, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
bilansu Gminy Murów za 2012 rok. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXVII/170/2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów  
za 2012 rok, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do porozumienia 
międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin 
tworzących Aglomeracje Opolską. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXVII/171/2013 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie 
wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomeracje Opolską, 
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu 
dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania 
miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013 i wspólnej realizacji przez miasto Opole z partnerami Aglomeracji Opolskiej 
projektu pn. ,,Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej". 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXVII/172/2013 w sprawie przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające 
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 
funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i wspólnej 
realizacji przez miasto Opole z partnerami Aglomeracji Opolskiej projektu pn. ,,Zintegrowany 
rozwój Aglomeracji Opolskiej", która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na okres 10 lat. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXVII/173/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na okres 10 lat, która stanowi załącznik  
nr 14 do niniejszego protokołu. 

 
 
 

Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
 

 
Ad. 5. 

Radny Sebastian Nowicki złoŜył szereg wniosków: zakup nowego traktora do koszenia trawy 
na boisku, wystosowania pisma do Nadleśnictwa o odtworzenie rowów wokół boiska, 
uporządkowania statusu drogi dojazdowej do boiska, utrzymanie i oświetlenie drogi wewnętrznej przy 
blokach na ul. Wolności oraz rozstrzygnięcia zastosowania znaków zakazu zatrzymywania się na 
chodniku obok Vitrotermu. 

Radna Antonina Adamczyk poinformowała o przedstawieniu teatralnym w PSP  
w Starych Budkowicach. Pochwaliła wszystkie występy i zaznaczyła, Ŝe takimi osiągnięciami 
naleŜy się chwalić. 

Radny Segiet zwrócił się do Wójta z prośbą o wygospodarowanie niewielkiej kwoty 
na załatanie dziur w Starych Budkowicach (przy wjeździe do apteki). 
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Radna Kocot Ewelina równieŜ zwróciła uwagę na fatalny stan nawierzchni na drodze 
z Murowa do Okół. 

Wójt zapewnił, Ŝe zostało juŜ wysłane pismo do ZDP w Opolu w sprawie remontu 
dróg. 

Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy zwróciła uwagę na obciąŜanie sołtysów 
nadmiernymi obowiązkami wynikającymi z nowego sposobu odbierania odpadów 
komunalnych. 

Wójt obronił stanowisko Urzędu informując, Ŝe sołtysi są proszeni o pomoc, a w wielu 
przypadkach sami ją oferują, stąd teŜ stosuje się taką formę komunikacji Urzędu   
z mieszkańcami Gminy. 

  
 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:20 zamknął sesję. 
 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


