
PROTOKÓŁ Nr XII/2011
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 24 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iż 
zgodnie  z  listą  obecności  w posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych,  co  stanowi  quorum do 
podejmowania  prawomocnych  decyzji   –  listy  obecności  radnych,  sołtysów  oraz 
zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3  do nin. protokołu.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011;
)2 uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Murów  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  wymienionymi  
w art.  3  ust.  3  ustawy o działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie  
w 2012 roku;

)3 wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie  bezprzetargowym  kolejnych  umów 
najmu;

)4 zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2012;

)5 dopłaty dla indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Murów na rok 2012.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. 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 27 października 2011 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych (radna Ewelina Kocot wstrzymała się 
od głosu).

Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.
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Ad. 3.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2011. 
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XII/73/2011 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2011,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  rocznego 
programu współpracy Gminy Murów z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie w 2012 roku.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” i przy 3 „wstrzymujących” – 
podjęła  uchwałę  Nr  XII/74/2011 w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu 
współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i wolontariacie w 2012 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XII/75/2011 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
kolejnych umów najmu, która stanowi załącznik Nr 7do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy 
Murów na rok 2012.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 7 głosami „za” i przy 7  „wstrzymujących”– 
podjęła  uchwałę  Nr  XII/76/2011 w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów 
na  rok  2012,  która  stanowi  załącznik  Nr  8  
do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  dopłaty  dla 
indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów na rok 2012.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  11  głosami  „za”,  przy  1  „przeciw”  
i przy 2 „wstrzymujących”– podjęła uchwałę Nr XII/77/2011 w sprawie  dopłaty dla 
indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów na rok 2012,  która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 5.

Radny  Kotulla  odczytał  pismo  Rady  Rodziców  przy  PSP  w  Murowie  w  sprawie 
wykonania  zadaszenia  na  przystanku   autobusowym przy przychodni  w Murowie  w celu 
poprawy bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły. W piśmie zawarto sugestię by przy 
okazji budowania dyskontu handlowego porozumieć się z inwestorem i wspólnie wykonać 
zadaszenie  ograniczając  w  ten  sposób  koszty.  Kolejną  sprawą  poruszoną  w  piśmie  jest 
kwestia  wsiadania  i  wysiadania  dzieci  z  Gimbusa,  które  niejednokrotnie  wysiadają 
bezpośredni na jezdnię.

Wójt  odpowiedział,  że  koszt  wykonania  zadaszenia  nie  będzie  stanowił  zbytniego 
obciążenia budżety Gminy.

Przewodniczący  zwrócił  z  kolei  uwagę,  że  dzieci  nie  wysiadają  na  jezdnię  gdyż 
Gimbus parkuje na parkingu obok szkoły co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Ponadto 
sugeruje aby zastanowić się nad możliwością poziomego oznakowania przejścia dla pieszych 
oraz ustawienia znaku informującego o przejściu dla pieszych przy przystanku.

Radna  Barbara  Proth  zwróciła  się  do  Wójta  z  pytaniem  czy  będą  uruchomione 
dodatkowe kursy autobusowe, o których była już wcześniej mowa, a jeśli tak to od kiedy.

Wójt odpowiedział, że Prezydent Opola w najbliższym czasie udzieli odpowiedzi czy 
wyrazi  zgodę  na  dodatkowe  kursy,  jeśli  taka  zgoda  będzie  to  dodatkowy  kurs  ruszy  
od 1 grudnia.

Ponadto Radna złożyła wniosek w sprawie sporządzenia planu imprez kulturalnych  
w Gminie Murów oraz skoordynowania tego planu we wszystkich sołectwach.

Radny Józef Segiet ponowił pytanie czy będzie czyszczona rzeka Budkowiczanka. 
Wójt  poinformował,  że  jeszcze  w  tym  roku  na  niektórych  odcinkach  będzie 

czyszczona.
Radny zwrócił się również z pytaniem kiedy będą stawiane tablice z dwujęzycznymi 

nazwami miejscowości w Gminie Murów.
Wójt odpowiedział, że tablice będą montowane około 7 grudnia.
Radna Klaudia Gustaw złożyła wniosek w sprawie ponowienia apelu do mieszkańców 

oraz właścicieli firm o zadbanie o swoje posesje oraz terenów wokół posesji.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
11:40 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


