
PROTOKÓŁ  Nr II / 2010

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 13 grudnia  2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Sowada o godz.  13:00 otworzył  II  sesję  Rady 
Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji – lista obecności radnych stanowi załącznik  Nr 1  do nin. protokołu.

Ad.2.

Przewodniczący  Rady Gminy zapytał  radnych,  czy mają  uwagi  bądź zapytania  do 
protokołu  z  ostatniej  sesji  Rady Gminy tj.  z  dnia   01 grudnia 2010 r.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.3.

Obecna na posiedzeniu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie Pani 
Ewa Hasik wręczyła Wójtowi zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Murów.

Ad.4.

Nowo wybrany Wójt Gminy Murów Pan Andrzej Puławski wobec Rady Gminy złożył 
uroczyste ślubowanie o treści:

„Obejmując  urząd  wójta  gminy,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam  wierności  prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

gminy – TAK MI DOPOMÓŻ BÓG ” 

Wójt podziękował za zaufanie jakim obdarzyło go społeczeństwo gminy.

Ad.5.

1. Przewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta 
Gminy  Murów.  Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych-  15  głosami  „za”  podjęła 
uchwałę  Nr II/11/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 2 do nin. protokołu.

2. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzenia  ścieków na terenie 
gminy Murów na rok 2011. Radni zapytali o wysokość taryfy na wodę i ścieki na rok 
2011.  Wójt  udzielił  informacji  o  stawkach.  Między  radnymi  powstała  burzliwa 



dyskusja. Wójt poinformował, że jest po rozmowie z zarządem spółki Prowod, jeżeli 
spółka  nie  przekształci  się  w  gminna  spółkę  komunalną,  złoży  wówczas 
wypowiedzenie   i zakończy z nią współpracę. 
Radny Nowicki zaproponował, aby rozpatrzeć możliwość utworzenia gminnej spółki 
komunalnej,  ponieważ  jest  wiele  prac,  które  gminna  spółka  mogłaby  przejąć,  np. 
wywóz ścieków, odśnieżanie, przycinanie gałęzi itp. 
Wójt poinformował, że takie rozwiązanie było już analizowane. Gmina na otwarcie 
owej spółki potrzebowałaby 1,5 mln zł, których na dzień dzisiejszy nie posiada. Radny 
Nowicki złożył  wniosek, o odrzuceniu projektu uchwały i przedłożenie uchwały na 
kolejnej sesji Rady Gminy. Za przyjęciem wniosku głosowano jednogłośnie. Ustalono 
termin sesji na dzień 20. grudnia 2010 r.

Ad.6.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad.7.

Radny Kotulla złożył wniosek do ZDP o ustawienie na skrzyżowaniu w miejscowości 
Grabczok tablicy kierującej – sierżant oraz o ustawienie oświetlenia ulicznego w tym miejscu, 
co  spowoduje  wzrost  bezpieczeństwa,  ponieważ  dochodzi  w  tym  miejscu  do  różnych 
wypadków.

Przewodniczący Sowada złożył  wniosek do ZDP w sprawie ustawienia  drogowych 
barier  ochronnych wzdłuż rzeki Budkowiczanka na trasie  Zagwiździe  – Stare Budkowice. 
Złożył również wniosek o dokładne odśnieżanie tej trasy.

Ad.8.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14:45 
zamknął sesję.
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