
                                                              WSTĘPNY

                                                        PROTOKÓŁ  Nr XXX/06

                              z sesji Rady Gminy Murów odbytej 11 kwietnia 2006 r.

                             Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 12,00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych, oświadczył iż zgodnie z listą obecności     w posiedzeniu uczestniczy 
14 radnych / nieobecny Radny Waldemar Milde- nieobecność usprawiedliwiona/, co stanowi 
quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji  –  lista  obecności  radnych,  stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad.2
       Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, zapytania do protokołu 
z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 23.02.2006r. jeśli nie ma uwag, kto jest za przyjęciem 
tego protokołu.
      Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
  
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. Zatwierdzenie „Planu rozwoju miejscowości Zagwiździe na lata 2006-2007.
6. Przyjęcie wieloletniego planu inwestycyjnego.
7. Zmiany budżetowe 2006 r.
8. Odpowiedzi na wnioski, interpelację oraz zapytania dot. pkt.4.
9. 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
       Plan rozwoju miejscowości Zagwiździe  przedstawiła Pani Danuta Bartczak Za-ca Wójta 
i udzieliła dodatkowych wyjaśnień dot. warunków , zasad i wysokości przyznawania dotacji 
na realizację w/w planu.
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    Radny Stanisław Janas zapytał dlaczego inne wsie również nie skorzystały z tych środków?

      Pani Danuta Bartczak poinformowała, że gmina na realizację takich planów może złożyć 
wnioski do kwoty 450 tys. zł. Żadna wieś oprócz wsi Zagwiździe nie przekroczy 5 pkt.  a to 
jest  między innymi  warunkiem otrzymania dotacji.  Ponadto tylko wieś  Zagwiździe  miało 
sporządziło taki plan i dla wsi Zagwiździe w budżecie zapewniono środki w wysokości 30 
tys.  zł  na remont  ogrzewania  co stanowi  20% .  wkładu własnego gminy-  planowanego 
remontu świetlicy wiejskiej.

     Radny Stanisław Janas stwierdza, że o powyższej sprawie oprócz sołtysa powinni być 
powiadomieni Radni którzy w porę mogliby zareagować  w takich sprawach jak wyżej. 

    Radny Zdzisław Adamski stwierdził, że sołtys od początku kadencji tj. od wyboru sołtysa 
nie zwołał zebrania wiejskiego dlatego też mieszkańcy wsi nie wiedzieli o możliwości 
wystąpienia z takim programem.

     Wójt  Gminy poinformował,  że wieś Murów jest  w trakcie  założenia Stowarzyszenia 
i bierze czynny udział w szkoleniu „Lider 2007-2013” i jeżeli będą środki z tego tytułu na 
pewno pierwsza skorzysta z tych środków .

       Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  ,  14  głosami  za  podjęła  uchwałę 
Nr XXX/155/2006 w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Zagwiździe na lata 
2006-2007, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.6
       Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami za podjęła uchwałę Nr XXX/156/2006 
w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.

Ad.7

      Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami za, podjęła uchwałę Nr XXX/157/2006 
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2006, która stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
   
Ad. 8

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

Ad. 9
    Radny Zdzisław Adamski wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych aby w 
przyszłości  podczas wycinki   drzew przydrożnych nie  pozostawiali  na  poboczu dróg i  w 
rowach  przydrożnych  gałęzi  .  Taka  sytuacja  zaistniała  we  wsi  Murów,  gdzie  dopiero  po 
interwencji  gałęzie  zostały  spalone.  We  wsi  Grabice  gałęzie  po  wycince  drzew  już  od 
dłuższego czasu są nie uprzątnięte i zalegają w rowach przydrożnych- o tym poinformował 
Radny Władysław Stankiewicz.

Przewodniczący  Rady  Gminy przypomniał  Radnym o  terminowym składaniu  oświadczeń 
majątkowych .
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Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13,30 zamknął 
sesję Rady Gminy Murów.

Protokółowała

W.Mołdysz
Inspektor                                                                            Przewodniczył
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Murów

                                                                                            Józef Sowada
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