
PROTOKÓŁ Nr IX/2011
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 5 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 15:00 otworzył  IX sesję Rady 
Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych  decyzji  (nieobecni  Mariusz  Kotulla,  Antonina  Adamczyk,  Eryka  Nelke, 
Onyszkiewicz Stanisław – nieobecność usprawiedliwiona) – lista obecności radnych stanowi 
załączniki 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 2011.
3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30 czerwca 2011 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych.

Ad. 2.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2011.
Rada  Gminy  w  obecności  11  radnych  –  11  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  IX/57/2011 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Na Sesję przybył radny Onyszkiewicz.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 4.

Wójt  Gminy  poinformował  radnych  o  otrzymanym  podziękowaniu   z  Opolskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej za udział w konkursie na najlepszy produkt turystyczny 
Opolszczyzny.

Wójt odpowiedział również radnej Adamczyk na wniosek z ostatniej sesji w sprawie 
powołania  niezależnego geodety w celu wytyczenia  granic  dróg należących  do Pana Jana 
Mikuli. Wyjaśnił, że nie ma powodu powoływać biegłego geodety gdyż sporna działka nie 
jest własnością Pana Mikuli lecz Gminy Murów i taki też jest zapis w księdze wieczystej. 

Wójt poinformował radnych o możliwości zbycia dwóch działek w Radomierowicach 
lecz  z  powodu  konfliktu  związanego  z  położeniem  szamba  na  tych  działkach  istnieje 
zagrożenie wycofania się inwestora.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
16:00 zamknął sesję.

2

Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


