
PROTOKÓŁ  Nr III / 2010

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 20 grudnia  2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył  III 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.

Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
2)  dopłaty  dla  odbiorców  usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Murów na rok 2011.

3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad.1.

Przewodniczący  Rady Gminy zapytał  radnych,  czy mają  uwagi  bądź zapytania  do 
protokołu  z  ostatniej  sesji  Rady Gminy tj.  z  dnia   13 grudnia 2010 r.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.2.

1.  Skarbnik gminy Pani  Teresa Kuca odczytała  i  omówiła  uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2010. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” 
podjęła uchwałę Nr III/12/2010 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010, 
która stanowi załącznik Nr 2 do nin.  protokołu.

2. Pracownik Urzędu Gminy Pani Danuta Bartczak przeczytała i omówiła uchwałę w sprawie 
dopłaty  dla  odbiorców  usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów na rok 2011.
Radni pytali dlaczego stawki za wodę i ścieki są tak wysokie, nastąpił wzrost nawet  o 25%. 
Pani Bartczak poinformowała, że Gmina nie ma żadnego wpływu na ich wysokość , ponieważ 
są one  ustalane przez Prowod. Radny Nowicki zapytał, czy gmina jako udziałowiec spółki 
nie ma prawa obniżyć stawki na wodę i ścieki.  Wójt odpowiedział,  że gmina nie posiada 
swojego członka  w zarządzie,  w związku z czym  nie ma żadnego wpływu na ustalanie 
wysokości stawek. Gmina przez poprzednie 2 lata starała się obniżyć mieszkańcom koszty 



poprzez dopłaty do wody i ścieków. Dochody, które uzyskała  z podatku od nieruchomości 
wodno – kanalizacyjnych  oraz z  amortyzacji  przekazała  niemal  w całości  spółce  Prowod 
w formie dopłat. 
Radny Szichta stwierdził, że gmina Łubniany w porównaniu do naszej gminy stawki za wodę 
i  ścieki  ma  o  wiele  niższe.  Wójt  poinformował,  że  przeprowadził  już  rozmowy z  firmą, 
z których usług korzysta gmina Łubniany, jest to małe, rodzinne przedsiębiorstwo, dlatego 
nie są zainteresowani kolejnymi odbiorcami swoich usług. Radny Segiet zaproponował, aby 
stworzyć komisję, która zajmie się zdobywaniem informacji o innych spółkach komunalnych.
Między  radnymi  doszło  do  burzliwej  dyskusji.  Radni  dyskutowali  nad  możliwością 
zwiększenia  dopłaty.  Przewodniczący  zamknął  dyskusję,  po  czym  przystąpiono  do 
głosowania. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” oraz 2 „przeciw” podjęła uchwałę 
Nr III/13/2010 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów na rok 2011, która 
stanowi załącznik Nr 3 do nin. protokołu.

Ad.3.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad.4.

Radny  Nowicki  zaproponował,  aby  rozpatrzeć  możliwość  utworzenia  gminnej  spółki 
komunalnej. W związku z powyższym złożył wniosek o sporządzenie kalkulacji utworzenia 
takiej spółki.
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