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P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2018 

z obrad XLI sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 25 października 2018 roku 

 

 XLI Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w filii  Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 1000 otworzył XLI sesję  Rady Gminy 

Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecny radny Andrzej Trzeciak, radny Marek Jermakowicz. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: sołtysi z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy 

w Murowie, zaproszeni goście, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, radca prawny Urzędu Pan 

Waldemar Leśniewski, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 

3. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018; 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r.  

w sprawie Statutu Gminy Murów; 

3) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku; 

4) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2019 roku; 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

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

w trybie bezprzetargowym. 

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

  

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hubert Szichta złożył wniosek w sprawie przesunięcia 

projektu uchwały Nr 3 – w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 

podatku na posiedzenie kolejnej Rady.  Radny zasugerował, aby tę tematyką zajęła się „nowa” Rada. 

 Głosu udzielono Skarbnik Gminy, która poinformowała radnych, że „stawki” powinny być 

uchwalone do końca listopada. Maksymalna stawka dotyczy jedynie budynków mieszkalnych. Skarbnik 

Gminy dodała, że uchwalone stawki są niezbędne do opracowania projektu budżetu na tok 2019. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poddał pod głosowanie wniosek złożony 

przez radnego Szichtę w sprawie przeniesienia projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku 

od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na posiedzenie sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023. 
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 Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „przeciw”, 1 głosem „za” odrzuciła wniosek 

radnego Huberta Szichty. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy skierował zapytanie do Radnych  

w sprawie przyjęcia przedstawionego porządku obrad. 

 Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła 

zaproponowany porządek obrad. 

  

Ad. 1. 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

 Radni przyjęli protokół bez uwag, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 . 

                 

Ad. 2. 

 W związku z nieobecnością Wójta Gminy Murów na sesji Rady Gminy sprawozdanie nie zostało 

przedstawione. 

  

Ad.3  

  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo informujące o fakcie, że pracownicy Urzędu, 

kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych 

złożyli je w wyznaczonym terminie. Ponadto zostały  przeanalizowane i porównane z kopią PIT, a także  

z poprzednimi oświadczeniami i kopią PIT. Poza tym w pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, iż oświadczenia radnych 

zarówno te składane do końca kwietnia bieżącego roku jak również te, które radni są zobowiązani złożyć 

na dwa miesiące przed upływem kadencji zostały złożone w terminie. Oświadczenia radnych 

przekazywane są do  Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu celem dokonania analizy.  

 

Ad. 4 

  

1)  Skarbnik  Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2018. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała radnych o konieczności wprowadzenia zmian 

związanych z otrzymanymi dotacjami dla GOPS-u i dotacji związanymi z wyborami. W związku  

z nieobecnością Wójta zmiany te wprowadza się uchwałą, a nie zarządzeniem Wójta. Zmiany dotyczą 

również oświaty. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XLI/287/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018, która stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

2)   Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie  

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r.  

w sprawie Statutu Gminy Murów. 

 Radny Michał Golenia zwrócił się z zapytaniem w sprawie  numeracji, otóż w punkcie siódmym 

jest zapis - skreśla się §40, natomiast w następnym punkcie jest zapis - §41 otrzymuje brzmienie, w tej 
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sytuacji nie ma §40, czy tak to powinno pozostać. 

 Radca prawny Waldemar Leśniewski wyjaśnił kwestię związaną ze zmianą numeracji  

i stwierdził, że takie zmiany tak właśnie wyglądają. Zmiana numeracji spowodowałaby zmiany  

w całym akcie.  

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XLI/288/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003r. w 

sprawie Statutu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

 Radna Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem w sprawie stawki podatku związanych 

 z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrasta o 0,30 zł, czy to tak musi pozostać, gdyż wzrost jest 

znaczny w porównaniu do poprzedniej stawki. 

 Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do powyższego stwierdził, że każdy wzrost podatku jest 

negatywny, jednakże środki w budżecie są potrzebne do wykonywania zadań. Radny Nowicki dodał, że 

gmina nie jest majętna i rozumie, że należy szukać środków do budżetu na 2019 rok. Radny poparł 

przyjęcie zaproponowanej stawki. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie na projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  9 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”  

i 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XLI/289/2018 w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz  

z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2019 roku. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLI/290/2018  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2019 roku, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz 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, w trybie 

bezprzetargowym. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLI/291/2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. 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,  

w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 

 Interpelacje i zapytania radnych nie zostały złożone. 
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Ad. 6 

 Radny Ryszard Ryczkowski skierował zapytanie kto jest odpowiedzialny za organizację wyborów 

w lokalu wyborczych na Sali gimnastycznej w  budynku szkoły w Starych Budkowicach. Radny 

poinformował, iż otrzymał informację od członków komisji liczącej głosy o fakcie, iż w lokalu wyborczym 

było zimno, członkowie Komisji nie otrzymali napojów, ponadto oświetlenie było nieodpowiednie. 

Komisja zgłosiła również fakt, że nie było oświetlenia w miejscu, gdzie wywieszano wyniki głosowania po 

ich ustaleniu. 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach Norbert Kafka, który był 

odpowiedzialny za przygotowanie lokalu wyborczego stwierdził, że palacz wykonywał swoją pracę i już 

od godziny piątej rano rozpoczął pracę w tym dniu. Dyrektor dodał, iż sala gimnastyczna to duży obiekt, 

w związku z czym z pewnością trudniej osiągnąć temperaturę taką jaką uzyskuje się w mniejszych 

pomieszczeniach, ponadto sala posiada inne parametry grzejników przewidziane do danej kubatury. 

Dyrektor zaznaczył również, że w budynku szkoły jest dość wiekowa instalacja centralnego ogrzewania,   

w związku z czym nie było możliwości osiągnięcia na sali  odpowiedniej temperatury, która mogłaby 

zadowolić członków Komisji. Zwiększenie temperatury na kotle skutkowałoby osiągnięciem odpowiedniej 

temperatury w Sali, przy czym w pozostałych pomieszczeniach byłaby nie do zniesienia  

i zachodziłaby konieczność wietrzenia tych sal. W odpowiedzi na brak odpowiedniego oświetlenia 

dyrektor zaznaczył, że jest tam reflektor, który być może uległ przepaleniu od częstych włączeń  

i wyłączeń. Odnosząc się do zapewnienia napojów dla członków Komisji dyrektor poinformował, że szkoła 

nie zapewnia napojów, gdyż to nie należy do jej obowiązku. 

 Radny Ryczkowski zasugerował, że w innych gminach były zapewnione napoje dla członków 

Komisji. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz odnosząc się do powyższego stwierdziła, że członkowie Komisji 

otrzymują diety i na gminie nie spoczywa obowiązek zapewnienia napojów czy wyżywienia dla członków 

Komisji. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na planowany remont drogi na ulicy Murowskiej  

w miejscowości Zagwiździe informując, że do tej pory prac nie rozpoczęto. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie czy został przygotowany drugi przetarg na kanalizację  

w Starych Budkowicach? 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała, że zadanie będzie realizowane przez firmę 

Wodgaz, która wykonywała już prace na terenie gminy Murów, m. in. Wodociąg w Okołach. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie czy wiadomo już coś w sprawie remontu dworca PKP. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiedziała, że nie posiada informacji na ten temat. 

 Radna Antonina Adamczyk złożyła podziękowanie za rozpoczęcie realizacji zadania 

polegającego na wykonaniu podjazdu  i remontu muru przy Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach. 

 Radna Antonina Adamczyk złożyła również podziękowanie za współpracę radnym kadencji 

2014-2018 życząc tym samym nowo wybranej Radzie efektownych działań. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lidia Urban  oraz radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz złożyły 

podziękowania za współpracę radnym kończącym kadencję oraz życzyły dobrej współpracy  

i określonych rezultatów nowo wybranym radnym. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1100 zamknął XLI Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          
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        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


