
                                                           
                                                        PROTOKÓŁ  Nr XXXII/06

                              z sesji Rady Gminy Murów odbytej 29 czerwca 2006 r.

                             Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10,00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych, oświadczył iż zgodnie z listą obecności     w posiedzeniu uczestniczy 
14 radnych / nieobecna Radna Brygida Sygulka - nieobecność usprawiedliwiona/, co stanowi 
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji – lista 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 27.04.2006r. jeśli nie ma uwag, kto jest za przyjęciem 
tego protokołu.
      Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła skarga Pani 
Teodory Kałuża zam. Dębinie ul. Wiejska 83 dot. działalności Wójta Gminy Murów.
Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi  w tym zakresie. W związku 
z  powyższym  skarga  została  przekazana  Komisji  Rewizyjnej  celem  zbadania  zasadności 
i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na sesji w m-cu wrześniu.

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.
6. Przegląd gminy i mienia komunalnego.
7. Analiza stanu ochrony p.poż w gminie.
8. Informacja o stanie porządku publicznego w gminie.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za okres kadencji.
10. Zmiany budżetowe 2006 r.
11. Podjęcie innych uchwał.
12. Odpowiedzi na wnioski, interpelację oraz zapytania dot. pkt.4.
13. 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.
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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

  Protokoły z  przeglądu mienia komunalnego oraz stanu dróg i ich oznakowań, przedstawił 
przewodniczący  Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska i stanowią one zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
    Ponadto przewodniczący komisji wnioskował , że w związku z sporządzonym protokołem 
przeglądu  dróg  i  ich  oznakowania,  należy  w  urzędzie  gminy  zorganizować  spotkanie  z 
dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z udziałem wójta gminy, komisji w celu 
podjęcia  działań /łącznie  z  przeprowadzeniem wizji  lokalnej  w terenie/  mających na celu 
poprawę ich stanu.

     Ze względu na nieestetyczny wygląd płotu przy cmentarzu komunalnym w Zagwiździu, 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o jego pomalowanie.

Ad.7
       Przeglądu placówek oświatowych pod względem ważności gaśnic, oznakowania dróg 
ewakuacyjnych oraz  miejsc  w których znajdują  się  gaśnice,  dokumentów stwierdzających 
przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  p.poż,  stwierdzenia  czy  obiekt  posiada  główny 
wyłącznik prądu, ogólnego ładu i porządku dokonali członkowie Komisji Mienia przy udziale 
Komendanta Gminnego OSP. Protokół z przeglądu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 
protokołu.
.
Ad.8
     Informację o stanie porządku publicznego w gminie przedstawił  mł. asp.  Waldemar 
Szyporta.

     Sołtys  wsi  Stare  Budkowice  prosił  o  interwencję  policji  w  sprawie  nielegalnego 
wywożenie  odpadów  komunalnych  przez  mieszkańców  ,  tworząc  w  ten  sposób  dzikie 
wysypisko śmieci w Starych Budkowicach – za szkołą w stronę wsi Dębiniec.

Ad.9

     Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za okres kadencji przedstawił przewodniczący 
Rady Gminy i stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do sprawozdania radni 
nie wnieśli żadnych uwag.
      Ponadto zapoznał zebranych na sesji  z pismem Radnego Rady Powiatu Opolskiego 
Ziemskiego  Rudolfa  Mohlek  z  dnia  19.06.06r.  odnoszącego  się  do  sprawozdania  Rady 
Gminy. Pismo to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
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    Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXII/160/2006 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2006, która stanowi 
załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Ad.11

     Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami za, podjęła uchwałę Nr XXXII/161/2006 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

     Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXII/162/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji 
o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego samodzielnych publicznych 
zakładów  opieki  zdrowotnej,  samorządowych  instytucji  kultury,  samorządowych  osób 
prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych 
z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.

      Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXII/163/2006  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć 
nauczycielom realizującym w ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk 
o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  zatrudnionych  w  szkołach 
prowadzonych przez gminę Murów, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

      Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXII/164/2006 w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycielom, 
którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  przedszkolach,  szkołach  podstawowych 
i gimnazjum prowadzonych przez gminę Murów, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

       Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXII/165/2006  w sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta  Gminy  Murów,  która 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

      Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXII/166/2006 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

      Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXII/167/2006  w  sprawie  utworzenia  stałych  obwodów  głosowania,  która  stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

     Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami za, podjęła uchwałę Nr XXXII/168/2006 
w  sprawie  zawarcia  umowy  o  współpracy  w  sprawie  wdrożenia  podejścia  Leader  która 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. 12

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

Ad. 13

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych , że Wojewoda Opolski skierował 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Rady Gminy 
Murów o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIX/151/2006 Rady Gminy Murów z dnia 
23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Murów z powodu istotnego naruszenia prawa.

    Ponadto poinformował, że w związku z poruszaną sprawą na sesji w m-cu lutym br. dot. 
otwarcia przedszkola w Radomierowicach ,  ustalono, że tylko 6 dzieci uczęszczało by do 
przedszkola   w  tym  :  2  sześciolatków,  2  pięciolatków,  2  czterolatków.  Zapisanych  do 
przedszkola na rok 2006/2007 jest tylko troje dzieci – 2 dzieci do przedszkola w Murowie , 
1 do Zagwiździa.
  Ponadto  powołana  przez  Wójta  Gminy  komisja  dokonała  przeglądu  pomieszczeń 
przedszkola  i  stwierdziła  ,  że  w  pomieszczeniach  tych  należałoby  przeprowadzić  szereg 
remontów , a na to w budżecie na 2006 r. nie ma środków.
     Wobec powyższego  radni stwierdzili, że oddział ten w dalszym ciągu należy utrzymać 
w zawieszeniu.
         
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13,20 zamknął 
sesję Rady Gminy Murów.
 
    

Protokółowała

W.Mołdysz
Inspektor                                                                            Przewodniczył
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Murów

                                                                                            Józef Sowada
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