
PROTOKÓŁ Nr XL/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 30 października 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 13:00 otworzył XL 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014,
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów,
3) zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/247/2014  z  dnia  2  października  2014  r.

w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  w trybie  bezprzetargowym kolejnych 
umów najmu;

4) uchylenia  Uchwały  Rady  Gminy  Murów  Nr  XXXIX/249/2014
z dnia 2 października 2014 r. w sprawie  zaliczenia drogi gminnej publicznej do 
kategorii drogi wewnętrznej.

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

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

1) Skarbnik  Gminy  Murów  odczytała  i  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2014.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła  uchwałę  Nr  XL/253/2014  w sprawie dokonania  zmian  budżetu  gminy na  rok 
2014, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014 – 2017.
Pani  Skarbnik  omówiła  wprowadzone  zmiany,  które  dotyczą  głównie  wprowadzenia 
inwestycji budowy tranzytu kanalizacyjnego.
Radny Nowicki zwrócił się do radnych z propozycja rozważenia czy gmina Murów jest 
gotowa na zaciąganie takich zobowiązań, koszt budowy tranzytu w wysokości 7 milionów 
jest dla Gminy zbyt wysoki. Czy oczyszczalnia przyjmie każdą ilość ścieków, czy jest to 
opłacalna inwestycja. 
Radny Kotulla również uważa, że to zbyt wielkie obciążenie dla budżetu, nie jest nawet w 
tej chwili gotowy do głosowania za tą  propozycją.
Radny  Segiet  przypomniał  radnym,  że  kiedy  realizowano  inwestycję  rozbudowy 
oczyszczalni w Murowie, czy kanalizacji w Zagwiździu, wszyscy radni głosowali za tymi 
inwestycjami, więc teraz Budkowice powinny skorzystać z szansy rozwoju.
O  godzinie  1410  salę  obrad  opuściła  radna  Lidia  Urban,  od  tej  chwili  w  obradach 
uczestniczy 14 radnych.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i przy 
1 „wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr XL/254/2014 w sprawie  miany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014 – 2017, która stanowi załącznik nr 3 do  
niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr  XXXIX/247/2014  z  dnia  2  października  2014  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zawarcie  w  trybie  bezprzetargowym  kolejnych  umów  najmu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła  uchwałę  Nr  XL/255/2014  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr  XXXIX/247/2014  z  dnia  2  października  2014  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu, która stanowi załącznik nr 4  
do niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały 
Rady  Gminy  Murów  Nr  XXXIX/249/2014  z  dnia  2  października  2014  r.  w  sprawie 
zaliczenia  drogi  gminnej  publicznej  do  kategorii  drogi  wewnętrznej.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła uchwałę Nr XL/256/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Murów Nr 
XXXIX/249/2014  z  dnia  2  października  2014  r.  w  sprawie  zaliczenia  drogi  gminnej 
publicznej do kategorii drogi wewnętrznej,  która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego  
protokołu.

Ad. 2.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 3.

Radny Nowicki zapytał o plany budowy gazociągu na Gminie, bo wie, że mieszkańcy 
składają deklaracje o chęci przypięcia się do sieci.

Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną trwa rozeznanie w ilości chętnych i czy opłacalna 
będzie taka inwestycja, nie ma jeszcze sprecyzowanych planów.

Radna Nelke zapytała Wójta kiedy rozpocznie się rekultywacja wysypiska śmieci.
Wójt  odpowiedział,  że  z  uwagi  na  brak  środków  finansowych  termin  został 

przesunięty na kolejny rok.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
14:25 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


