
                                             

                                                       PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/06

                              z sesji Rady Gminy Murów odbytej 19 października 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 15 radnych 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 29.06.2006r. jeśli nie ma uwag, kto jest 
za przyjęciem tego protokołu.
      Za przyjęciem protokołu głosowało 15 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. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, członków Rady, sołtysów.
6. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2006/2007.
8. Zmiany budżetowe 2006 r.
9. Podjęcie innych uchwał.
10. Odpowiedzi na wnioski, interpelację oraz zapytania dot. pkt.4.
11. 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.
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Ad.6
      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r, przedłożył Wójt 
Gminy  a które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

      Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu z  dnia 25 sierpnia 2006r.  dot.  informacji  o  przebiegu 
wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2005r.  Opinia  stanowi  załącznik  Nr  3  do 
niniejszego protokołu.

    Do przedłożonego sprawozdania Komisje Rady Gminy nie wniosły żadnych uwag.

Ad.7
       Informacje  z  organizacji  roku  szkolnego  2006/2007  przedstawili  poszczególni 
dyrektorzy szkół i przedszkoli  i stanowią one załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

    Rada Gminy w obecności 15 radnych, 14 głosami za, 1 głos wstrzymujący, podjęła 
uchwałę Nr XXXIII/169/2006 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2006, 
która stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.9

     Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXIII/170/2006  w  sprawie  procedury  uchwalenia  budżetu  gminy  oraz  rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

     Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXIII/171/2006  w  sprawie  Regulaminu  czystości  i  porządku na  terenie  Gminy 
Murów, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

      Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami za,2 głosami wstrzymującymi, 
podjęła  uchwałę  Nr  XXXIII/172/2006  w  sprawie  nadania  Statutu  Urzędowi  Gminy 
Murów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
     Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Brygida  Cebula  przedstawiła  Radzie 
Gminy stanowisko komisji w sprawie skargi złożonej przez Panią Teodorę Kałuża z dnia 
21.04.06r.  a  przekazanej  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  przy  piśmie  z  dnia 
28.04.2006r.  w  której  żąda  wstrzymania  przez  Wójta  Gminy  egzekucji  komornika, 
należności z tytułu niepłacenia czynszu najmu za budynki będące w ich użytkowaniu 
stwierdzając,  że  po zapoznaniu się   z dokumentami w tej  sprawie uznano skargę za 
niezasadną. Stanowisko to stanowi załącznik Nr  9 do niniejszego protokołu.

      Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXIII/173/2006  w  sprawie  załatwienia  skargi  z  dnia  21  kwietnia  2006r.  na 
działalność Wójta Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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       Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za,  podjęła  uchwałę 
Nr XXXIII/174/2006  w  sprawie  powołania  komisji  inwentaryzacyjnej,  która  stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

      Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi 
podjęła uchwałę Nr XXXIII/175/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzaniu ścieków, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

      Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych,  przy  głosach  4  za,  5  głosach  przeciw  i  6 
głosach  wstrzymujących,  został  odrzucony  ze  względu  na  zbyt  wygórowane  stawki 
przyjęte  w projekcie.

      Rada Gminy w obecności 15 radnych, 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 
podjęła  uchwałę  Nr  XXXIII/176/2006  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  planu 
inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

    Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych,  15  głosami  za  ,  podjęła  uchwałę 
Nr  XXXIII/177/2006  w  sprawie  przeprowadzenia  modernizacji  oświetlenia  ulic 
w Gminie Murów, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

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

Ad. 11   
  
         Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek podziękował wszystkim za współpracę w 
minionej kadencji Rady Gminy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godz.  13,30 
zamknął ostatnią sesję Rady Gminy Murów kadencji  2002 – 2006.
 
    

Protokółowała

W.Mołdysz
Inspektor                                                                            Przewodniczył
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Murów

                                                                                            Józef Sowada
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