
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył  XXXVII sesję 
Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, 
iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni Janusz 
Pośpiech  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,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2013 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 
2013 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Murów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

6. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 
budżetu gminy Murów za 2013 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 
2013 rok.

7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2013 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Murów za rok 2013.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014;
2) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów;
3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2013 rok;
4) wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  na 

czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (Młodnik);

5) wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  na 
czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (Stare Budkowice);

6) wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  na 
czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość (Zagwiździe);

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 15 maja 2014 r.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Nowicki zwrócił  się do Wójta z prośbą o wyjaśnienie punktu sprawozdania 
dotyczącego badania natężenia ruchu.

Wójt wyjaśnił, że trwają negocjacje z firmą zajmującą się badaniem natężenia ruchu 
na  przejazdach  kolejowych,  to  badanie  będzie  wykonane  w  związku  z  planowanym 
uruchomieniem linii kolejowej.

Radny Nowicki zapytał czy są realne szanse na uruchomienie linii.
Wójt odpowiedział, że w planach rozwoju województwa opolskiego jest zapis o linii 

Jełowa – Namysłów, początkowo tylko transport towarowy z tartaku Stora Enso do Jełowej.
Radny Stanisław Onyszkiewicz  dodał,  że  przy okazji  uruchamiania  linii  kolejowej 

towarowej należy już rozpocząć przygotowania do uruchomienia transportu pasażerskiego.
Radny Józef Segiet zwrócił się z zapytaniem czego dotyczyło spotkanie Wójta z Panią 

Dyrektor PP Stare Budkowice.
Wójt  wyjaśnił,  że  spotkanie  dotyczyło  remontu  gzymsów  i  elewacji  budynku 

przedszkola.
Pani  Gabriela  Kania  Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  w  Zagwiździu  poprosiła  

o możliwość zaprezentowania wyników nauczania w bieżącym roku szkolnym.
Radni  wysłuchali  sprawozdania  wyrażając  słowa  uznania  oraz  życząc  dalszych 
sukcesów.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 27 marca 2014 r. Wójt Gminy 
Murów  przedłożył  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Opolu  sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy,  które  podlega  zaopiniowaniu  przez  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 4.

Po  rozpatrzeniu  przez  Radnych  powyższego  sprawozdania  Przewodniczący  Rady 
Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXVII/235/2014 w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego 
gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, która stanowi  
załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad. 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  
w Opolu uchwałą Nr 91/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., która stanowi załącznik nr 7 do nin.  
protokołu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Murów 
za 2013 r. 

Ad. 6.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  w  dniu  5  czerwca  2014  r. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
wniosek z dnia 5 czerwca 2014 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok. Wraz z powyższym wnioskiem Komisja przedłożyła również 
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania 
budżetu 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 budżetu za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta odczytał powyższy wniosek 
w sprawie udzielenia Absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013 z tytułu wykonania budżetu 
wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2013.

Ad. 7.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  uchwałą  Nr  246/2014  z  dnia  
11  czerwca  2014  roku,  która  stanowi  załącznik  nr  8  do  nin.  protokołu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię. 

Ad. 8.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– podjęła 
uchwałę Nr XXXVII/236/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów 
za rok 2013, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

1) Skarbnik Gminy Murów odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu 
gminy na rok 2014.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXVII/237/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014,  która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  dokonania  zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXVII/238/2014 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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3) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2013 rok.
Rada Gminy w obecności  13 radnych  – 12 głosami  „za” i  przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła  uchwałę  Nr  XXXVII/239/2014  w  sprawie zatwierdzenia  skonsolidowanego 
bilansu  Gminy  Murów  za  2013  rok,  która  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  
protokołu.

4) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości  na  czas  oznaczony  do  10  lat,  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXVII/240/2014  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 
dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, 
której  przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość,  która  stanowi  załącznik  nr  13  do 
niniejszego protokołu.

5) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości  na  czas  oznaczony  do  10  lat,  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXVII/241/2014  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 
dzierżawy nieruchomości  na czas  oznaczony do 3 lat,  z  dotychczasowym dzierżawcą, 
której  przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość,  która  stanowi  załącznik  nr  14  do 
niniejszego protokołu.

6) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości  na  czas  oznaczony  do  10  lat,  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXVII/240/2014  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 
dzierżawy nieruchomości  na czas  oznaczony do 3 lat,  z  dotychczasowym dzierżawcą, 
której  przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość,  która  stanowi  załącznik  nr  15  do 
niniejszego protokołu.

Ad. 10.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady zwrócił  się do Wójta  z  pytaniem kiedy zakończy się 
remont skrzyżowania w Zagwiździu. Zwrócił również uwagę, że w Zagwiździu przy 
ul. Górki 25 od dawna nikt nie sprzątał posesji, krzewy wyrastają na chodnik, cały 
teren wymaga uprzątnięcia.

Wójt  odpowiedział  Przewodniczącemu,  że  już  interweniował  w  ZDP 
w  sprawie  remontu  skrzyżowania  i  otrzymał  zapewnienie,  że  do  końca  września 
remont się zakończy.

Radna  Barbara  Proth  przekazała  informację  o  niepokojach  mieszkańców 
Murowa odnośnie braku kontenerów na odpady komunalne.
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Wójt  odpowiedział,  że  będzie  w  tej  sprawie  interweniował  w  firmie 
Remondis,  gdyż  do  końca  czerwca  obowiązuje  ich  umowa  i  muszą  zapewnić 
mieszkańcom możliwość oddawania odpadów.

Inspektor  Urzędu  Gminy  Pan  Marcin  Kuśnierz  wyjaśnił  radnym,  że  po 
rozstrzygnięciu przetargu odbiorem odpadów komunalnych w Gminie Murów będzie 
się zajmowała firma Eko – Trans z Kup. W chwili obecnej firma Eko – Trans już 
podstawia swoje pojemniki a firma Remondis odbiera swoje. Ze wstępnego rozeznania 
wynika, że wszystko przebiega płynnie.

Sołtys wsi Nowe Budkowice Pani Bernadeta Janus zapytała czy Eko – Trans 
będzie odbierał worki do segregacji z Remondis.

Pan Kuśnierz zapewnił, że tak.
Radny  Kotulla  zapytał  kiedy  pojemniki  będą  podstawiane  w  Murowie 

i dlaczego umowa została zawarta do końca roku a nie na cały rok do lipca.
Pan Kuśnierz  wyjaśnił,  że  w Murowie  pojemniki  będą  podstawiane  już  od 

piątku  a  umowa  została  zawarta  na  razie  tylko  do  końca  roku  z  uwagi  na  okres 
rozliczeniowy.

Radna Ewelina Kocot  poprosiła o informację o realizacji programów unijnych, 
w jakich Gmina bierze udział i jakie są plany dalszego pozyskiwania środków przez Gminę.

Pani Maria Kania pracownik Urzędu Gminy szczegółowo omówiła temat. Na terenie 
Gminy  staną  trzy  siłownie  na  wolnym  powietrzu:  w  Murowie,  Zagwiździu  i  Starych 
Budkowicach. Wydany zostanie przewodnik po Gminie Murów oraz zostanie przebudowana 
strona  internetowa gminy.  Obecnie  przygotowywany jest  pakiet  gadżetów,  folderów, map 
związanych z promocją Gminy. Pani Kania wyjaśniła również, że w tej chwili Gminy nie stać 
na  projekty  inwestycyjne,  możemy  ubiegać  się  o  dofinansowanie  miękkich  projektów. 
Omówiła  również  inwestycje,  które  już  powstały  za  fundusze  unijne.  Omówiła  również 
przynależność Gminy do Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji.

Radny  Nowicki  podsumował,  że  należy  zadbać  o  infrastrukturę  już  istniejącą, 
o rozbudowę obiektów sportowych, należy pomyśleć o wybudowaniu Domu Kultury, którego 
nam brakuje, zmodernizować oświatę.

W związku z powyższym Radny  złożył  wniosek w sprawie opracowania projektu 
infrastruktury sportowej w celu złożenia wniosku o dotację unijną.

Zapytał również jakie są dalsze plany zagospodarowania stawu w Murowie.
Pani Kania wyjaśniła, że PZW wykonał już odmulanie, w dalszej kolejności powstaną 

stoiska wędkarskie i kajakowe i ostatecznie wiata w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 
i Rekreacji.

Radna  Ewelina  Kocot  złożyła  wniosek  w  sprawie  wykoszenia  poboczy  między 
Okołami a Murowem.

Radna Antonina Adamczyk złożyła wnioski w sprawie:
 utwardzenia ul. Opolskiej (boczna do posesji Nolbert),
 ustawienie  znaku zakazu zatrzymywania  się  i  postoju na ul.  Targowej  (wjazd  

z ul. Zagwiździańskiej).
Radna Klaudia Gustaw złożyła wniosek w sprawie dokonania remontu drogi Murów – 

Grabczok – Brynica.
Radny  Mariusz  Kotulla  złożył  wniosek  w  sprawie  przekazywania  mieszkańcom 

Gminy Murów informacji o możliwości i korzyściach płynących z posiadania pojemników na 
bioodpady. 

Radni  złożyli  wniosek  w  sprawie  przygotowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
obniżenia opłaty targowej o 5 zł oraz obniżenia wynagrodzenia dla inkasenta do wysokości 
20 % od zainkasowanej kwoty. 

Radni  złożyli  wniosek  w  sprawie  oszacowania  możliwości  połączenia  szkoły 
podstawowej  w  Murowie  z  gimnazjum  w  Zagwiździu,  połączenia  przedszkola  
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w  Murowie  z  przedszkolem  w  Zagwiździu  przy  uwzględnieniu  możliwości  rozbudowy 
placówek w Murowie.

Dyrektor  GBP  w  Murowie  Pani  Halina  Lubacz  poinformowała  radnych 
o realizowanych przez placówkę projektach, w których zdobywają granty.

Radna Klaudia Gustaw zwróciła uwagę na zmianę dokonaną w rozkładzie jazdy PKS 
na czas wakacji, jest to zmiana niekorzystna dla mieszkańców dojeżdżających do pracy.

Przewodniczący  Zarządu  Gminnego  TSKMN  Pan  Lawa  Rudolf  poinformował 
radnych  o  aktywizacji  seniorów  z  Gminy  Murów.  Zaapelował  do  radnych  i  sołtysów 
o zachęcanie seniorów do tworzenia grup wspólnie działających. 

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:30 zamknął sesję.
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Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


