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PROTOKÓŁ Nr XXXV/2014 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 13 marca 2014 r. 

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

Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, 
iŜ zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni Sebastian 
Nowicki, Mariusz Kotulla oraz Hubert 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 poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, 
2) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, 
3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2014 roku” 
5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
6) upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia  

27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Murów oraz sołtysów, 

8) wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, 
9) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 

oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, 

10) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 
oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, 

11) poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, 

12) poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu 
sprzedaŜy Ŝywych ryb w naszym kraju, 

13) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,  
14) udzielenia pomocy rzeczowej  wychowankom Wojewódzkiego Centrum 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Wadami Wzroku w Wygodzie oraz podopiecznym 
Przedszkola w Dolinie na Ukrainie (powiat Dolina, województwo Iwanofrankiwskie), 

15) wyraŜenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości połoŜonej w Murowie. 

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe dokonano zmiany w tytule uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy, treść uchwały pozostaje bez zmian, 
dodał równieŜ, Ŝe projekt powyŜszej uchwały powinien być odczytany przed zmianami 
budŜetowymi oraz zaproponował zmianę porządku obrad. 

Wobec powyŜszego 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) udzielenia pomocy rzeczowej  dla Ukrainy, 
2) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, 
3) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, 
4) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2014 roku” 
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
7) upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
8) w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia  

27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Murów oraz sołtysów, 

9) wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, 
10) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 

oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, 

11) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 
oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, 

12) poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, 

13) poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu 
sprzedaŜy Ŝywych ryb w naszym kraju, 

14) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
15) wyraŜenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości połoŜonej w Murowie. 
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. 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 31 stycznia 2014 r. 
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 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 radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
 
 
Ad. 3. 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej  dla Ukrainy. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/213/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Ukrainy, która stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

2) Skarbnik Gminy Murów odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2014. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/214/2014 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/215/2014 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2015 środków stanowiących fundusz 
sołecki. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/216/2014 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy 
Murów na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik  
nr 8 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Murów w 2014 roku”. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/217/2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2014 roku”, która 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/218/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/219/2014 w sprawie upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Murowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/220/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów  
z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Murów oraz sołtysów, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/221/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
kolejnej umowy najmu, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat,  
z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/222/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy 
nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat,  
z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/223/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy 
nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu. 

12) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie poparcia działań 
mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych 
w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym” 
– podjęła uchwałę Nr XXXV/224/2014 w sprawie poparcia działań mających na celu 
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu 
centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, która 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

13) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie poparcia rezolucji 
rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaŜy Ŝywych ryb  
w naszym kraju. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/225/2014 w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom 
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wprowadzenia zakazu sprzedaŜy Ŝywych ryb w naszym kraju, która stanowi załącznik nr 
17 do niniejszego protokołu. 

14) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXV/226/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny  
i Seniora, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
Radni wyrazili nadzieję, Ŝe Gmina zadba o odpowiednią kampanię promocyjną dla 
mieszkańców, gdyŜ jest to słuszna idea i na pewno wiele osób chętnie skorzysta z oferty. 

15) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie WyraŜenia zgody na 
włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – 
PARK” nieruchomości połoŜonej w Murowie. 

Przedstawiony projekt wzbudził wśród radnych wiele kontrowersji oraz zrodził wiele 
pytań o konsekwencje finansowe dla Gminy jak i dla Tartaku.  Projekt uchwały zawiera 
niewłaściwe zapisy, przedstawione załączniki graficzne z oznaczeniami działek okazały 
się nieaktualne. Radni zwrócili się do Radcy Prawnego z prośbą o wyraŜenie opinii  
o przedłoŜonym projekcie. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził dziesięcio minutową przerwę celem 
zweryfikowania poprawności przedłoŜonego projektu uchwały. 

Po upływie dziesięciu minut wznowiono obrady, Przewodniczący poinformował, Ŝe 
radna Ewelina Kocot opuściła salę obrad i od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 
jedenastu radnych. 

Radca Prawny poinformował radnych, Ŝe przedstawiony projekt uchwały wymaga 
poprawy i zaktualizowania numerów działek. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na 
przełoŜeniu przedstawionego projektu uchwały pod głosowanie w innym terminie  
i przejściu do kolejnych punktów.  

 
Zaproponowany porządek obrad 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) udzielenia pomocy rzeczowej  dla Ukrainy, 
2) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, 
3) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, 
4) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy Murów na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2014 roku” 
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
7) upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
8) w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy Murów z dnia  

27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Murów oraz sołtysów, 

9) wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, 
10) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 

oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, 
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11) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 
oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, 

12) poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, 

13) poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu 
sprzedaŜy Ŝywych ryb w naszym kraju, 

14) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 17 marca 2014 r. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

15) wyraŜenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości połoŜonej w Murowie. 

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie  (11 radnych). 

 
 

Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
 
Ad. 5. 

Radna Lidia Urban poruszyła kwestię stanu dróg w Gminie Murów. UwaŜa, Ŝe 
Komisja Mienia dokonując przeglądu dróg zapomniała o ul. Wiejskiej w Nowych 
Budkowicach, droga ta jest w fatalnym stanie i wymaga remontu a nic się w tym temacie nie 
robi. 

Radny Józef Segiet odpowiedział radnej Urban, Ŝe Komisja tam była i odczytał 
protokół z dokonanego przeglądu. 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe  do Urzędu wpłynęła oferta na remont tej drogi, ale nie 
mamy pieniędzy, jeśli Rada Gminy zadysponuje środkami na ten cel to przystąpimy do 
remontu. 

Radna Antonina Adamczyk zapytała czy moŜemy liczyć na pozyskaną frezowinę 
powstałą przy remoncie drogi Kup – Murów w celu wykorzystania jej do remontu naszych 
dróg. 

Wójt odpowiedział, ze nie jest to droga gminna tylko powiatowa i nie moŜemy w pełni 
decydować w tym temacie. 

Radny Hubert Szichta zapytał o termin remontu ul. Targowej (łącznik z ul. 
Wołczyńską) w Starych Budkowicach. 

Wójt odpowiedział, Ŝe trwa obecnie zbieranie ofert, po weryfikacji ofert wyłoniony 
zostanie wykonawca. 

Radny Stanisław Onyszkiewicz poruszył temat zaniedbanych budynków kolejowych 
oraz Lasów Państwowych w Bukowej. Budynki te są w tak fatalnym stanem, Ŝe groŜą 
zawaleniem, co stanowi ogromne niebezpieczeństwo. 

Wójt zwrócił się do sołtysa wsi Bukowo Pana Piotra Witek, Ŝeby zrobić zdjęcia tych 
budynków, dysponując zdjęciami będzie moŜna wystosować do nich pismo w sprawie 
podjęcia działań w celu zabezpieczenia mienia. 
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Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach do dnia 17 marca 2014 r. do 
godziny 14.00. 
 
 

Ad. 6. 

W dniu 17 marca 2014 r.  o godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy wznowił 
obrady i po przywitaniu radnych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych (nieobecni radni Sebastian Nowicki, Mariusz Kotulla, 
Antonina Adamczyk, Józef Segiet oraz Hubert Stiller – nieobecność usprawiedliwiona), co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności radnych, stanowi 
załącznik  nr 19 do nin. protokołu. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie WyraŜenia zgody na 
włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – 
PARK” nieruchomości połoŜonej w Murowie. 
Rada Gminy w obecności 10 radnych – 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”  
i przy 1 głosie „przeciw”– podjęła uchwałę Nr XXXV/227/2014 w sprawie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości połoŜonej  
w Murowie, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

14:15 zamknął sesję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


