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PROTOKÓŁ Nr XXX/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 26 września 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXX sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych 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 odczytał skargę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 

„DOM” w Murowie  z dnia 23.08.2013 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 03.09.2013 r.) na 
działania Wójta Gminy Murów w zakresie przyjmowania opłat za odpady komunalne. 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. 

PowyŜsza skarga stanowi załącznik nr 4  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 projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013; 
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
3) nadania nazwy drodze wewnętrznej; 
4) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków; 

5) zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji „Murów”; 
6) utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

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 protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy tj. z dnia 27 czerwca, 1 lipca oraz  
22 sierpnia2013 r. Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do 
głosowania. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych. 
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Ad. 2. 
 

 Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Na posiedzenie Sesji przybyli przedstawiciele Policji z Komisariatu w Dobrzeniu 

Wielkim: pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Komisarz Rafał Bartoszek 
oraz Zastępca Komendanta Pan Bogdan Walkowicz. Szczegółowo omówili postępowanie 
Policji po artykule w prasie odnośnie rzekomego terroru w Starych Budkowicach. Wyjaśnili, 
Ŝe prasa przekazała informacje w sposób nierzetelny, nie ujawniając wszystkich faktów. 
Radni wysłuchali relacji z toku postępowania Policji w tej sprawie. Obecnie sprawa ma finał 
w sądzie.  

Przedstawiony został równieŜ raport dotyczący stanu bezpieczeństwa w Gminie 
Murów w trzecim kwartale bieŜącego roku. 

 

Ad. 3. 

 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2013.  
Wójt wyjaśnił radnym potrzeby dokonania przesunięć budŜetowych oraz poinformował, 
Ŝe kwota 9.500 zł zostanie przeznaczona na wykonanie odwodnienia na boisku KS Unia 
Murów, a kwota 4.200 zł. przeznaczona będzie na remont dachu budynku socjalnego w 
Kałach. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” i 2 głosami „przeciw”– podjęła 
uchwałę Nr XXX/176/2013 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 zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” i przy 3 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXX/177/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXX/178/2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXX/179/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z 
tych przystanków, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji 
Planu Aglomeracji „Murów”.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXX/180/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji „Murów”, 
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXX/181/2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, która 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

Wójt odczytał pismo jakie wystosował do ZDP w sprawie remontu dróg powiatowych 
na terenie Gminy Murów, wyjaśniając jednocześnie, Ŝe pismo to nie jest obraźliwe, jak Radny 
Powiatowy Rudolf Mohlek sugerował to na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Gminy. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z pytaniem do Radnego Sebastiana 
Nowickiego, czy kwota jaka została przekazana na odwodnienie boiska będzie wystarczająca 
i czy moŜna uznać, Ŝe część problemów dzięki temu będzie rozwiązana. 

Radny Nowicki wyjaśnił, Ŝe obawia się, Ŝe nie będzie to stanowiło doskonałego 
rozwiązania gdyŜ jest to tylko jedna nitka odwodnienia, dodatkowo trzeba równieŜ udroŜnić 
rów wokół boiska. 

Radna Adamczyk poprosiła radnego Nowickiego aby w przyszłości został doceniony 
gest przekazania dodatkowych pieniędzy na boisko. 

Radny Nowicki odpowiedział, Ŝe on zawsze był przychylny decyzji Rady odnośnie 
remontu Biblioteki w Starych Budkowicach, jednocześnie miał nadzieję na jednomyślność  
w sprawie decyzji budowy Orlika. 

Radna Lidia Urban zasugerowała, Ŝe wiele prac na boisku moŜna wykonać społecznie, 
własnym nakładem. 

Radny odpowiedział, Ŝe tak się właśnie dzieje, wiele prac wykonywanych jest 
społecznie, niejednokrotnie działacze klubu równieŜ finansowo wspierają klub.  

Radny Mariusz Kotulla zabrał głos informując, Ŝe do KS Unio Murów udało się 
pozyskać nowych członków, młodych zawodników z terenu Gminy Murów, w większości  
z samego Murowa. Na poparcie swoich słów odczytał listę zawodników. 

RównieŜ Wójt wypowiedział się w tym temacie wyjaśniając radnym, Ŝe zdaje sobie 
sprawę, Ŝe przekazana kwota nie zapewni rozwiązania problemu z odwodnieniem boiska, lecz 
sukcesywnie udraŜniane są rowy gminne na terenach przyległych do boiska, więc moŜe to  
w jakiś sposób wpłynie na poprawę stanu nawierzchni boiska. Jednocześnie zapewnił, Ŝe  
w przyszłym roku zostaną zabezpieczone środki na wykonanie kolejnej nitki odwodnienia. 

Radny Józef Segiet uznał, Ŝe dalsza dyskusja na ten temat jest zbędna, radni 
zagłosowali za zmianami budŜetowymi, tak jak uznali. WyraŜa tylko nadzieję, Ŝe drogi  
w Starych Budkowicach będą remontowane i utwardzane jak w pozostałych miejscowościach, 
wtedy on zawsze będzie przychylny na zwiększenie środków na sport. 

  
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:15 zamknął sesję. 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


