
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 2 października 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXIX sesję Rady 
Gminy Murów  i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iż 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni Sebastian 
Nowicki, Mariusz Kotulla oraz Dariusz Lorenc – 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 poprzednich sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  o  przebiegu 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014;
2) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu;
3) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas 

oznaczony do 3 lat,  z  dotychczasowym dzierżawcą,  której  przedmiotem jest  ta 
sama nieruchomość;

4) zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej;
5) przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Murów;
6) opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Murów;
7) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
6. 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 26 czerwca i 20 sierpnia 2014 r.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołów głosowało 12 radnych.

Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
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Radny Onyszkiewicz zwrócił  się do Wójta z pytaniem czy jest możliwe, że gmina 
przejmie  pod  swój  zarząd  wszystkie  rowy,  nawet  prywatne  i  będzie  odpowiedzialna  za 
utrzymanie ich drożności.

Wójt odpowiedział,  że tak przewiduje projekt ustawy,  jednakże każdy mieszkaniec 
będzie musiał zapłacić podatek na ich utrzymanie.

W  obradach  uczestniczył  również  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu 
Wielkim Rafał Bartoszek, który przedłożył radnym sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na 
terenie gminy za okres sierpień i wrzesień.

Zwrócił się również do radnych o wsparcie finansowe komisariatu w postaci zakupu 
urządzenia alko – blue, koszt takiego urządzenia to ok. 1.400 zł.

Przewodniczący  Józef  Sowada  stwierdził,  że  zakup  alkomatu  nie  zagwarantuje 
bezpieczeństwa na terenie gminy Murów.

Wójt poprosił o częstsze patrole w okolicy boiska KS Unia Murów, gdyż dochodzi 
tam do częstych aktów wandalizmów (uwaga przekazana Wójtowi na posiedzeniu komisji 
przez radnego Nowickiego).

Komendant odpowiedział,  że nie otrzymał nigdy oficjalnego zgłoszenia, ale obiecał 
skontaktować się z prezesem Klubu w celu omówienia problemu.  

O  godzinie  10:45  na  Salę  Obrad  przybył  radny  Kotulla.  W  dalszych  obradach 
uczestniczy 13 radnych.

Kierownik  GOPS  w  Murowie  Pani  Maria  Skrzypek  zwróciła  się  do  Komendanta
z pytaniem, czy dotarły do komisariatu informacje o „rzekomym księdzu” odwiedzającym 
starsze osoby.

Komendant  odpowiedział,  że  nie  dotarły  takie  informacje  ale  zapewnił,  że  uczuli 
policjantów na ten temat.

Ad. 3.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  radnych,  że  do  biura  Rady  Gminy 
wpłynęła uchwała Nr 336/2014 z dnia 16 września Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2014 r., która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał pozytywną opinię. 
Do przedstawionej opinii radni nie wnieśli żadnych zapytań. 

Ad. 4.

1) Skarbnik Gminy Murów odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu 
gminy na rok 2014.

W  trakcie  odczytywania  uchwały  o  godz.  1120  Salę  Obrad  opuściła  radna  Adamczyk.
W dalszych obradach uczestniczy 12 radnych.

Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  12  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIX/246/2014  w  sprawie dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2014,  która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.
Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  12  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIX/247/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
kolejnych umów najmu, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały 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.
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Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  12  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr XXIX/248/2014 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  8  do  niniejszego  
protokołu.

O godz. 1126  na Salę Obrad przybyła radna Adamczyk. W dalszych obradach uczestniczy 
13 radnych.

4) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  drogi 
gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej.

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr  XXIX/249/2014  w  sprawie  zaliczenia  drogi  gminnej  publicznej  do  kategorii  drogi 
wewnętrznej, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 

zmiany  Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Murów.

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– podjęła 
uchwałę  Nr XXIX/250/2014 w sprawie  przystąpienia  do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 10  
do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  opłaty  targowej 

obowiązującej na terenie Gminy Murów.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– podjęła 
uchwałę  Nr  XXIX/251/2014  w sprawie  opłaty  targowej  obowiązującej  na  terenie  Gminy 
Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
7) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  8  głosami  „za”,  przy  3  „wstrzymujących”
i 2 głosach „przeciw” – podjęła uchwałę Nr XXIX/252/2014 w sprawie  określenia stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr 12 do  
niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 6.

Agnieszka Jasińska pracownik GBP w Murowie podziękowała za liczne uczestnictwo 
w  zorganizowanym  przez  GBP  wernisażu  i  koncercie  akordeonowym,  jednocześnie 
poinformowała  o  kolejnym  wygranym  projekcie  na  zakup  nowości,  udało  się  uzyskać 
dodatkowo 4 tysiące złotych.

Wójt podziękował Prezesowi BS w Łubnianach Panu Stanisławowi Dembowskiemu 
za udzielane wsparcie finansowe na różne uroczystości  gminne,  wyraził  również nadzieję,
że i w przyszłości będziemy mogli liczyć na wsparcie Banku.

Radna  Adamczyk  zapytała  Wójta  o  koszt  remontu  ośrodka  zdrowia  w  Starych 
Budkowicach, dlaczego na remont przewidziane jest tylko 9 tys. zł. a na projekt aż 12 tys. zł.

Wójt wyjaśnił, że te 9 tys. zł. to koszt tylko I etapu, a 12 tys. przeznaczono na projekt, 
gdyż  jest  to  projekt  inwestycyjny,  który  wymaga  pozwolenia  na  budowę,  a  to  generuje 
wyższe koszty.

Radny Segiet  zapytał  co spowodowało,  że gmina  postanowiła  wykonać inwestycję
a nie remont.
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Wójt  wyjaśnił,  że  placówki  użyteczności  publicznej  wymagają  przeprowadzenia 
specjalistycznych prac, które mogą być zawarte tylko w projekcie budowlanym.

Radny Mariusz Kotulla  zapytał  czy zostanie  zamontowana lampa na skrzyżowaniu 
przy wjeździe do Murowa od strony Grabczoka.

Wójt  odpowiedział,  że  już wkrótce  lampa powinna zostać zainstalowana,  będą też 
dodatkowe lampy w innych miejscach.

Wójt przybliżył również radnym szczegóły inwestycji rozbudowy tartaku.
W związku z powyższym radny Kotulla złożył wniosek w sprawie powołania zespołu 

składającego się z radnych, pracownika urzędu, sołtysa w celu monitorowania postępu prac,
a następnie przedkładania raportu z powyższych działań radnym.

Pani  Maria  Skrzypek omówiła  problem siedziby GOPS.  Każdego roku składa  do 
gminy wniosek o rozbudowę siedziby ale do dzisiaj nie udało się wprowadzić wymaganej 
kwoty do budżetu.  Apeluje  również o zabezpieczenie  finansowe starszych,  pozbawionych 
opieki osób. 

Wójt odpowiedział Pani Kierownik, że dzisiaj na taką rozmowę nie jest przygotowany, 
zaprasza do swojego biura w innym terminie w celu omówienia przedstawionego problemu.

Radna  Adamczyk  poparła  Panią  Kierownik,  w  ostatnim  czasie  przybyło  rodzin 
wymagających pomocy medycznej jak i materialnej. 

Przewodniczący Józef Sowada stwierdził, że można planować większy budżet mając 
większe wpływy z podatków.

Wójt podsumował, że prawdą jest co mówi radna Adamczyk, ale fakty są takie, że 
nasz  budżet,  co  zauważył  radny  Sowada,  nie  jest  zasobny  i  nie  jesteśmy  w  stanie 
zabezpieczyć wszystkich potrzeb.

Radny Kotulla zasugerował zatem aby spróbować zasięgnąć pomocy w Aglomeracji 
Opolskiej.

Radny  Powiatowy  Rudolf  Mohlek  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem  czy  zostały 
podjęte działania w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wójt odpowiedział, że już trwają prace.
Radny Mohlek podsumował  również  swoją działalność  jako radnego powiatowego 

dziękując jednocześnie za owocną współpracę.
Prezes  BS  w  Łubnianach  Pan  Stanisław  Dębowski  podziękował  Wójtowi  za 

docenienie udzielanej  pomocy,  zachęcał  jednocześnie do korzystania  z usług banku, który 
oferuje coraz to szerszy zakres usług i dogodne warunki kredytowe.

Radna  Klaudia  Gustaw  przypomniała  Wójtowi,  że  zgłaszała  wniosek  w  sprawie 
zamontowania luster.

Wójt odpowiedział, że wniosek ten został przekazany do komisji bezpieczeństwa ZDP 
i jest rozpatrywany, otrzymał jednak informację, że będzie rozpatrzony pozytywnie.

Radna Gustaw poinformował  również,  że  sołectwo  Grabczok  wysłało  do  Fundacji 
Aviva  wniosek  w  sprawie  budowy  placu  zabaw,  na  tą  inicjatywę  można  głosować 
elektronicznie, do czego gorąco namawia wszystkich mieszkańców gminy.

Sołtys wsi Zagwiździe Pan Krystian Warzyc podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za 
udzielone wsparcie finansowe na zorganizowanie Dożynek Gminnych, podziękował również 
za liczny udział.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
13:25 zamknął sesję.
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Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


