
                                                       

                                                        PROTOKÓŁ  Nr XXIXI/06

                              z sesji Rady Gminy Murów odbytej 23 lutego 2006 r.

                             Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10,00 otworzył sesję 
i  po  powitaniu  radnych,  sołtysów  i  gości,  oświadczył  iż  zgodnie  z  listą  obecności 
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załącznik do protokołu.

Ad.2
       Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, zapytania do protokołu 
z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.05 r. jeśli nie ma uwag, kto jest za przyjęciem 
tego protokołu.
      Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

      Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  ze  względu  na  ograniczony  czas 
przedstawicieli  wsi  Radomierowice-Młodnik,  wniosek  ich  o  uruchomienie  przedszkola 
w Radomierowicach będzie rozpatrzony na wstępie obrad sesji.

             Pani Halina Kulesza reprezentująca wieś Radomierowice, zapoznała obecnych 
z złożonym wnioskiem, informując jednocześnie, że zostało ono zamknięte między innymi 
ze  względów  ekonomicznych  co  jest  nieprawdą  bo  pomimo  jego  zamknięcia  koszty 
utrzymania  przedszkoli  w  gminie  nie  zmalały.  Mieszkańcy  żądają  otwarcia  przedszkola 
od 1 września tegoż roku oraz zmiany jednostki nadrzędnej ponieważ obecna dyrektor nie 
czyniła żadnych starań w celu otwarcia przedszkola. Jeżeli sprawa ta nie będzie załatwiona po 
myśli mieszkańców to z tą sprawą wyjdą na zewnątrz gminy. Ponadto dyrektor przedszkola 
z Murowie w rozmowie z rodzicami, wyraziła zgodę na przyłączenie Filii Radomierowice do 
Murowa.W chwili obecnej do przedszkola może uczęszczać 6 dzieci.

        W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że przedszkole 
w Radomierowicach  nie  zostało  zamknięte  tylko  zawieszone,  ze  względu na  małą  liczbę 
uczęszczających do niego dzieci oraz konieczność wykonania niezbędnych remontów w tym 
budynku. W budżecie 2006r. nie zaplanowano środków na jego uruchomienie. Podejmując 
decyzję o jego zawieszeniu Rada Gminy kierowała się brakiem środków na przeprowadzenie 
koniecznego  remontu  tegoż  budynku.  Natomiast  to,  że  przedszkole  jest  filią  Przedszkola 
Publicznego w Zagwiździu w większym stopniu zadecydowała mniejsza odległość do danej 
placówki oświatowej.
    Ponadto stwierdził, że dyrektor danej placówki nie ma prawa decydowania o otwarciu 
przedszkola,  jeżeli  dyrektor  przedszkola  w  Murowie  jest  w  stanie  otworzyć  przedszkole 
w Radomierowicach bez zwiększenia kosztów to niech otwiera.

     Wójt Gminy poinformował, że po zawieszeniu przedszkola w Radomierowicach zapewnił 
dzieciom dowóz do przedszkola w Zagwiździu gimbusem , ale przez trzy dni nikt dzieci nie 
posłał do przedszkola więc zaniechano dowozu.
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  Pan  Zdzisław  Hanuszewicz  stwierdził,  że  był  to  protest  rodziców  na  zawieszenie 
przedszkola.

        Radny Stankiewicz Władysław stwierdza, że jedną z głównych przyczyn zawieszenia 
przedszkola była niechęć rodziców do pracującej tam przedszkolanki co spowodowało małą 
frekwencję dzieci. Obecnie ta przedszkolanka  pracuje w przedszkolu w Zagwiździu dlatego 
też rodzice chcą należeć do Publicznego Przedszkola w Murowie.
       Pani  Halina  Kulesza  stwierdziła,  że  pomimo  uwag  do  przedszkolanki,  dyrektor 
z przedszkola w Zagwiździu  nic nie zrobiła ponieważ jest jej koleżanką.

        Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, że Rada Gminy nie jest kompetentna do 
oceniania kwalifikacji nauczyciela. Za sprawy kadrowe danej placówki odpowiada dyrektor 
i on decyduje czy dany pracownik odpowiada wymogom na danym stanowisku.

        Radny Stanisław Janas stwierdził, że Pani Halina Kulesza obraziła przedszkolankę 
i powinna ją przeprosić.

           Wójt  Gminy stanowczo stwierdził,  że przedszkole w Radomierowicach nie jest 
zamknięte  tylko  zawieszona.  Z  chwilą  gdy  będzie  10  dzieci  będzie  podstawa  do  jego 
uruchomienia.
          Wniosek  mieszkańców  w  sprawie  otwarcia  przedszkola  był  omawiany  na 
poszczególnych Komisjach Rady Gminy gdzie większość radnych była przeciwko otwarciu 
tegoż przedszkola ,ze względu na brak środków w budżecie 2006 r., oraz małą ilością dzieci . 

       Przewodniczący  Rady Gminy stwierdza, że podsumowując powyższe Rada Gminy jest 
przeciwna otwarciu przedszkola.

         Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy planowany jest na dany rok. 
Jeżeli nie ma danej placówki nie można przypisać jej koszty. We wnioskach do budżetu na 
2006 rok, a które należy składać do 15 października roku poprzedniego nie było wniosku 
o uruchomienie przedszkola dlatego też nie uwzględniono go w budżecie.

            Pani Halina Kulesza wnioskuje o powołanie przez Wójta Gminy komisji która określi 
stan  pomieszczeń  w  którym  znajduje  się  przedszkole,  równocześnie  deklarując  pomoc 
rodziców w wykonaniu drobnych prac remontowych we własnym zakresie.

                Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że po złożeniu  
wniosków  do  przedszkola  okaże  się,  że  będzie  przynajmniej  8  dzieci  przedszkole  
w Radomierowicach zostanie otwarte.

Ad.3
      Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie wniosków, interpelacji oraz zapytań Radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, członków Rady, sołtysów.

2



6. Informacja    z  realizacji  wniosków z  przeprowadzonego  przeglądu  dróg  oraz  ich 
oznakowań dokonanego przez Komisję Mienia ... w dniu 25.05.05r.

7. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy na 2006 rok.
8. Przyjęcie wieloletniego planu inwestycyjnego.
9. Zmiany budżetowe 2006 r.
10. Podjęcie innych uchwał.
11. Odpowiedzi na wnioski, interpelację oraz zapytania dot. pkt.4.
12. Wolne wnioski i zapytania.

Jednocześnie  zwrócił  się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić 
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku obrad.

Obecni radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad.4
     
    Pisemnych wniosków, interpelacji radni nie zgłosili.

Ad.5
         Wójt Gminy przedłożył Radzie, informację nt. swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi zał. Nr. 1 do niniejszego protokołu.
Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli żadnych uwag.

Ad.6
       Informacja  z  realizacji  wniosków  z  przeprowadzonego  przeglądu  dróg  oraz  ich 
oznakowań  przez  Komisję  Mienia  ....  w  dniu  25.05.2005  r.   stanowi  załącznik  nr  2  do 
niniejszego protokołu.

Ad.7

      Rada Gminy w obecności 15 radnych, 14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym / Radny 
Zdzisław Adamski/,  podjęła uchwałę Nr XXIX/148/2006 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji i Rady Gminy Murów która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.8

     Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami za –podjęła uchwałę Nr XXIX/149/2006 
w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.
            
Ad.9

       Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za  –  podjęła  uchwałę 
Nr  XXIX/150/2006  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  2006  r.,  która  stanowi 
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
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Ad.10
           Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za-  podjęła  uchwałę 
Nr   XXIX/151/2006  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 
Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
 
    Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za  –podjęła  uchwałę 
Nr  XXIX/152/2006  w  sprawie  zasad  i  warunków wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  na 
terenie gminy Murów, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

      Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za-  podjęła  uchwałę 
Nr  XXIX/153/2006  w  sprawie  akceptacji  uchwały  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia 
Wspólników  o  podwyższeniu  kapitału  zakładowego,  zmianie  umowy  Spółki  i  wyrażenia 
zgody  na  objęcie  udziałów  Międzygminnego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji 
„PROWOD”  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Czarnowąsach,  która  stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

      Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi / Radni 
Zdzisław  Adamski,  Stanisław  Janas/  -  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/154/2006  w  sprawie 
poparcia protestu w sprawie zmniejszenia  funduszu regionalnego, która  stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu.    
   
Ad. 11

      Odpowiedzi nie było, ponieważ nie złożono żadnych wniosków, interpelacji. 

Ad.12

        Radny Zdzisław Adamski , poinformował, że z ramienia Komisji Rady Gminy został 
wytypowany do składu komisji powołanej przez PROWOD do kontroli w terenie w celu 
wyeliminowania korzystania przez gospodarstwa domowe z dwóch źródeł wody.
    Na 27 skontrolowanych domostw w Murowie, 4 tylko nie korzystały z dodatkowego źródła 
wody tj. hydroforu. Komisja ta nie ma uprawnień aby nakładać kary więc kończyło się to na 
pouczeniu i ustaleniu terminu zastosowania się do poleceń komisji. Zostanie ponownie 
przeprowadzona rekontrola.

        Radny Stanisław Janas, zapytuje czy również podczas tej kontroli sprawdzano czy 
odpływ z wody deszczowej w danym gospodarstwie nie jest podłączony do kanalizacji bo to 
również jest powodem podrażania kosztów ścieków za które my musimy płacić. Taką 
kontrolę należałoby przeprowadzić w całej gminie.

        Wójt poinformował, że rekontrola będzie przeprowadzona już z udziałem policjanta 
który będzie nakładał kary na tych co się nie zastosowali po poleceń komisji.

       Ponadto Radny Stanisław Janas wnioskował, aby wystosować pismo do 
Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” prowadzącego na terenie 
gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków, aby miał na uwadze optymalizację kosztów ścieków, poprzez 
skuteczniejsze ewidencjonowanie poboru wody przez gospodarstwa domowe .

    Radny Józef Segiet zapytał Wójta czy będzie dalsza regulacja rzeki Budkowiczanki.
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   Na pytanie to Wójt poinformował, że WZIR w tym roku nie planuje dalszej regulacji, ale 
będzie w dalszym ciągu monitował w tej sprawie.

         Przewodniczący Zarządu Krajowego BJDM Pan Piotr Kozioł, zapytał co będzie 
z lokalem dla młodzieży z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Starych 
Budkowicach którzy mieli lokal na II piętrze na ul. Ogrodowej 1 a który obecnie musi być 
remontowany.

  Wójt stwierdza, że budynek ten w chwili obecnej jest zabezpieczone ale tylko doraźnie. Gdy 
będzie opracowany projekt będzie starał się o środki na jego remont. W chwili obecnej nie ma 
innego lokalu, aby zaoferować go młodzieży.

       Ponadto poinformował, że w budynku PSP Murów oprócz działalności biblioteki 
publicznej będzie ona udostępniona w formie świetlicy dla młodzieży, czynna codziennie do 
godz. 20,00.

       Radny Zbigniew Koszyka zauważa, że błędem gminy było nie przejęcie budynku 
biurowca po byłej Opolance w Starych Budkowicach. W chwili obecnej jedno z pomieszczeń 
między innymi można by było przeznaczyć dla młodzieży z Budkowic.

       Radna Małgorzata Rohrbach stwierdza, że błędem Rady Sołeckiej było wyrażenie zgody 
na sprzedaż lokalu po byłej poczcie. Już by był to dobry lokal dla młodzieży , natomiast 
budynek po Opolance można by było adaptować na dom opieki którego na terenie naszej 
gminy nie ma.

  Wójt  poinformował,  że  1.03.06  r.  w  godz.  12,00  –  14,00  w  Urzędzie  Gminy  będzie 
dyżurował poseł Mniejszości Niemieckiej Ryszard Galla.  
   
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12,30 zamknął 
sesję Rady Gminy Murów.

Protokółowała

W.Mołdysz
Inspektor                                                                            Przewodniczył
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Murów

                                                                                            Józef Sowada
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