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PROTOKÓŁ Nr XX/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 27 września 2012 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 9:00 otworzył XX sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji (nieobecny radny Sebastian Nowicki – nieobecność 
usprawiedliwiona) – listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki  nr 1, 2 i 3  
do nin. protokołu. 
 
 
 

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

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

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
2) zmiany Uchwały Nr XV/96/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice, 

3) podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 

4) podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

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 23 sierpnia 2012 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
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Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, Ŝe Uchwałą Nr 458/2012  

z dnia 13 września 2012 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
pozytywnie zaopiniował przedłoŜoną przez Wójta Gminy Murów informację o przebiegu 
wykonania budŜetu za I półrocze 2012 r. 

Do przedstawionej opinii radni nie wnieśli uwag ani zapytań. PowyŜsza opinia 
stanowi załącznik Nr 4  do niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Ad. 3. 
 

 
1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 

zmian budŜetu gminy na rok 2012. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XX/127/2012 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, która 
stanowi załącznik Nr 6  do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XV/96/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare 
Budkowice. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XX/128/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2012 Rady Gminy Murów  
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice, która stanowi załącznik  
Nr 7  do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie podziału Gminy Murów na 
okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w kaŜdym 
okręgu. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących” – 
podjęła uchwałę Nr XX/129/2012 w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi 
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 
która stanowi załącznik Nr 8  do niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie podziału Gminy Murów na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” –  
podjęła uchwałę Nr XX/130/2012 w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, która stanowi załącznik Nr 9  do niniejszego protokołu. 

 
 
 

Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
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Ad. 5. 

 
Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem o planowaną budowę tranzytu 

sieci kanalizacyjnej z Zagwiździa do Starych Budkowic. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe na chwilę obecna zostały poniesione wydatki związane  

z wykonaniem koniecznych projektów, operatów niezbędnych do złoŜenia wniosku, jednak  
z powodów błędów formalnych wniosek nie został przyjęty, niemniej jednak projekt przez 
trzy lata jest waŜny i podjęte zostaną starania o uzyskanie dofinansowania z innych źródeł. 

Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy zapytała Wójta o moŜliwość obkaszania 
działek naleŜących do nadleśnictw, które psują wizerunek wsi. 

Wójt odpowiedział, Ŝe nawet na prośby urzędu nadleśnictwa nie reagują, a gmina nie 
ma moŜliwości wykaszania nie swoich działek. 

Radny Kotulla przypomniał radnym o konieczności rozpoczęcia prac związanych  
z nowym podatkiem tzw. „śmieciowym”, zwrócił uwagę, Ŝe juŜ teraz naleŜy rozpocząć prace 
nad projektami uchwał, bo niestety nie zostało juŜ wiele czasu. 

Przybyła na sesję mieszkanka wsi Bukowo zwróciła się do radnych z problemem na 
jaki napotkała w sprawie dowoŜenia dzieci do szkoły i przedszkola w Starych Budkowicach. 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe ten temat nie powinien być nawet poruszany na sesji, gdyŜ 
nie jest to problemowa sprawa i na pewno kwestia ta zostanie natychmiast rozwiązana. 

 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  
11:30 zamknął sesję. 
 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


