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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXXII sesję 
Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny Mariusz Kotulla – 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 Pana Jerzego Fiebich z dnia 4 listopada 

2013 r. (wpływ do Rady Gminy 20 listopada 2013 r.) dotycząca łamania praw nauczycieli,  
a w szczególności kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Murowie przez Dyrektora PSP w Murowie. 

Rada Gminy stwierdziła, Ŝe jest organem właściwym do rozpatrzenia powyŜszych 
skarg.  

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 poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2013; 
2) wyraŜenia zgody na nabycie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

połoŜonych w obrębie ewidencyjnym Kały oraz nabycia prawa własności 
budynków na nich postawionych z zasobów Polskich Kolei Państwowych S.A. 
do zasobów mienia Gminy Murów; 

3) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
Gminę Murów; 

4) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  
w 2014 roku; 

5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2014; 

6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
8) wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierŜawy na okres 10 lat, 
9) zmiany uchwały Nr XXX/177/2013 Rady Gminy Murów 

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego. 
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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 31 października.  
Radni nie wnieśli zadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 
 
 
 
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 Ŝadnych uwag. 
Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek przedstawił radnym jak wygląda realizacja 

„schetynówki” w powiecie opolskim i poinformował, Ŝe na rok 2014 w planach 
inwestycyjnych powiatu opolskiego został ujęty remont drogi powiatowej na odcinku Kup – 
Grabice. Radny przypomniał równieŜ jak wyglądały jego starania o uzyskanie dokumentacji 
projektowej na tą drogę, jak starał się wywalczyć dla Gminy jak najwięcej funduszy na 
remonty dróg. Przypomniał równieŜ o ustaleniach Gminy z Powiatem, a w szczególności  
o zapewnieniu środków w wysokości 200 tyś. w budŜecie Gminy na remont drogi, dodatkowe 
100 tyś. zapewnia tartak Stora Enso w Murowie. 

Na posiedzenie Sesji przybył równieŜ przedstawiciel Policji z Komisariatu  
w Dobrzeniu Wielkim: pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Komisarz Rafał 
Bartoszek. Odpowiedział na szereg pytań radnych, omówił podstawowe zasady 
bezpieczeństwa oraz przedstawił krótki raport dotyczący stanu bezpieczeństwa w Gminie 
Murów. 

 
 

Ad. 3. 

1) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie dokonania zmian 
budŜetu gminy na rok 2013.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXII/184/2013 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 wyraŜenia zgody na nabycie 
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 
Kały oraz nabycia prawa własności budynków na nich postawionych z zasobów Polskich 
Kolei Państwowych S.A. do zasobów mienia Gminy Murów.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „przeciw” i przy jednym 
„wstrzymującym” – odrzuciła przedłoŜony projekt, który stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Murów.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXII/185/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Murów, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i wolontariacie w 2014 roku.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXII/186/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  
w 2014 roku, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy 
Murów na rok 2014.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i przy dwóch „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXII/187/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów  
na rok 2014, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Murów.  
Radny Janusz Pośpiech – członek Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie stanowisko 
Komisji odczytując uzasadnienie uchwały. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXII/188/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Murów.  
Radny Janusz Pośpiech – członek Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie stanowisko 
Komisji odczytując uzasadnienie uchwały. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXII/189/2013 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 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 XXXII/190/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na okres 10 lat, która stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXX/177/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu  długoterminowego.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXII/191/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/177/2013 Rady Gminy Murów 
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego, która 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

Radny Sebastian Nowicki ponowił wniosek dotyczący wyjaśnienia zasadności 
ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się na chodniku wzdłuŜ firmy Vitroterm oraz 
wyjaśnienia kwestii własności drogi prowadzącej do boiska UNII Murów a przechodzącej 
obok restauracji Da Enzo. 

Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe Dyrektor ZDP wystąpił z pismem do komisji ruchu 
drogowego w celu uzyskania opinii o zasadności ustawienia znaku i na chwilę obecną 
czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Jeśli chodzi o drogę obok restauracji Da Enzo, 
jesteśmy w kontakcie z pełnomocnikiem pani śak i mamy nadzieję, Ŝe wkrótce zostanie 
sprawa załatwiona. 

Radny Józef Segiet przypomniał radnym, Ŝe ustalono termin przeglądu dróg przez 
Komisję Mienia … ale nie doszło do tego przeglądu, przewodniczący Komisji nie ustalił 
równieŜ nowego terminu, a juŜ wkrótce będzie przedstawiony projekt budŜetu na kolejny rok 
i niestety nie znajdą się w nim wnioski Komisji Mienia. 

Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe otrzymuje ostatnio wiele skarg mieszkańców 
odnośnie prowadzonego remontu skrzyŜowania w Zagwiździu, zaplanowano zatem 
przeprowadzenie wizji lokalnej na skrzyŜowaniu z udziałem Policji, przedstawicieli ZDP  
w Opolu oraz Wykonawcy. Wójt zachęca równieŜ radnych do udziału w wizji. 

  
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

11:45 zamknął sesję. 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


