
                                      P  R  O  T  O  K  Ó  Ł   Nr II/2006

   z obrad sesji Rady Gminy Murów odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r.

              Przewodniczący Rady Gminy Teresa Lisek o godz. 10,00 otworzył sesję i po 
przywitaniu radnych, oświadczył iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 
radnych /nieobecny radny Nowicki Sebastian – nieobecność nieusprawiedliwiona/ 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 23.11.2006 r. 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. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji oraz zapytań Radnych.
6. Zmiany budżetowe 2006 r.
7. Ustalenie stawek podatkowych.
8. Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki.
9. Podjęcie innych uchwał.
10. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania dot. pkt.5.
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.
 Wójt Gminy ze względu na dodatkowe wyjaśnienia inspektora Jerzego Karwath dot. pkt.8  tj. 
taryf na wodę i ścieki , zaproponował zmianę porządku obrad, gdzie pkt. 8 będzie pkt 9.
Obecni radni nie wnieśli uwag do przedstawionej zmiany porządku obrad.
     Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  porządek  obrad  po 
uwzględnieniu proponowanej zmiany, a który przedstawia się następująco :

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
     2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
     3.  Przedstawienie porządku obrad.
     4.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
     5.  Zgłaszanie wniosków, interpelacji oraz zapytań Radnych.
     6.  Zmiany budżetowe 2006 r.
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     7.  Ustalenie stawek podatkowych.
     8.  Podjęcie innych uchwał.
     9.  Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki.
    10.  Odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania dot. pkt.5.
    11.  Wolne wnioski i zapytania.

Ad.4

      Nowo wybrany Wójt Gminy Murów Pan Andrzej Puławski wobec rady gminy złożył 
uroczyste ślubowanie o treści :

    „Obejmując  urząd wójta  gminy,  uroczyście  ślubuję  że  dochowam wierności  prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy „TAK  MI  DOPOMÓŻ  BÓG”.

      Wybrany wójt podziękował za zaufanie jakim obdarzyło go społeczeństwo gminy.

Ad.5

      Radny Józef Segiet, zawnioskował aby przy analizowaniu projektu budżetu na rok 2007 
rozpatrzyć jego wniosek dot. zmniejszenia diet o 1/3 lub wypłacać diety tylko za konkretne 
posiedzenia .Wniosek ten umotywował tym, że nasza gmina jest gminą biedną, a radni mają 
tak wysokie diety w stosunku do radnych gmin bogatszych od naszej. Zaoszczędzone środki 
zaproponował  przeznaczyć  na  remonty  budynków  komunalnych  np.  Ośrodka  Zdrowia  w 
Starych Budkowicach. Prosił aby jego wniosek przegłosowano na sesji.

Ad.6

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

Ad.7

 Rada  Gminy w obecności  14  radnych,  14  głosami  za,  podjęła  uchwałę  Nr  II/6/2006  w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Radny Segiet Józef zauważa, że w przedstawionym wieloletnim planie inwestycyjnym nie ma 
żadnych środków na remont  Ośrodka  Zdrowia  w Starych Budkowicach.  Natomiast  radny 
Sowada Józef stwierdza, że zamiast  starać się o środki unijne, realizację takich zadań jak 
kanalizacja, rozbudowa gimnazjum ,przesuwa się na dalsze lata.
Radny Kotulla Mariusz stwierdza,  że w owym planie  nie uwzględniono również żadnych 
środków na rozwój kultury np. budowy centrum kultury którego gmina nasza nie posiada.

    Na powyższe odpowiedzi udzielił Wójt Gminy który poinformował, że :
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- na remont Ośrodka Zdrowia w Starych Budkowicach są zaplanowane w tym roku środki 
z remontów w wysokości 6.500,-zł,
-   własnych środków nie  posiadamy,  dlatego  czekamy na  środki  unijne  /wnioski  zostały 
złożone/ i z chwilą ich otrzymania przystąpi się do realizacji dalszego etapu kanalizacji. Na 
rozbudowę gimnazjum wniosek o środki unijne został złożony ale ich nie otrzymano.
- wszystkie inwestycje są ważne, ale mając do wyboru wybudowanie wodociągu czy centrum 
kultury to na pewno przeważy to pierwsze gdzie latem ludzie mają kłopoty z poborem wody.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących /radni 
Segiet  Józef,  Kotulla  Mariusz/,  podjęła  uchwałę  Nr  II/7/2006  w  sprawie  przyjęcia 
wieloletniego planu inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 10 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących /radni 
Kotulla Mariusz, Segiet Józef, Pośpiech Janusz, Urban Lidia/, podjęła uchwałę Nr II/8/2006 
w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów, która stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym /radny 
Sowada Józef/, podjęła uchwałę Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.9
     Wielu radnych stwierdziło, że proponowane stawki na wodę i ścieki są za wysokie.
    Dyrektor PSP Stare Budkowice proponuje aby zmniejszyć cenę ścieków dla dowożących 
do symbolicznej  kwoty 0,10,-zł/m³ i  to  będzie  mobilizować ludzi  do dowozu ścieków na 
oczyszczalnię i tym samym obniży cenę ścieków. Obecnie szkoła płaci 17,-zł za wywóz 1m³ 
ścieków. Proponuje to uwzględnić w uchwale.

     Radny Sowada Józef stwierdza, że stawki można zaniżyć, ale z budżetu gminy tą różnicę 
trzeba będzie zapłacić.
     Pani Maria Skrzypek stwierdza, że woda burzowa spływa do kanalizacji a my płacimy za 
jej przerób.
  Insp. Jerzy Karwath poinformował, że Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
„PROWOD” powyższe  taryfy  opracował  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  7  czerwca 
2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków.  Ceny 
i  stawki  opłat  zawarte  w  taryfach  określono  na  podstawie  niezbędnych  przychodów  dla 
prowadzenia działalności w tym zakresie na terenie gminy Murów.
W roku 2007 ulega podwyżce cena wody ze względu między innymi na :
- wymianę wodomierzy u części odbiorców wody,
-  częściową  modernizację  przyłączy  wodociągowych  oraz  wymianę  zasuw  na  sieciach 
wodociągowych.
   Natomiast cena ścieków ulega podwyżce ze względu na :
 - prowadzenie przeglądów przydomowych przepompowni ścieków,
 - wprowadzenie monitoringu na oczyszczalni w Murowie,
 - ponoszenie kosztów z tyt. Transportu i zagospodarowania osadu suchego,
 - wprowadzenie do eksploatacji samochodu specjalistycznego MAN, służącego do
    czyszczenia przepompowni przydomowych i sieci kanalizacyjnych.
Ponadto  jakość  i  ciągłość  świadczonych  usług  będzie  wymagała  w  latach  następnych 
wydatków na  remont  kapitalny  wraz  z  modernizacją  przepompowni  ścieków  z  wymianą 
pomp w Murowie  ul.  Kolejowa  oraz  na  terenie  zakładu  Vitroterm.  Przewidywany  koszt 
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wyniesie około 44 tys. zł. Wprowadzenie takich rozgraniczeń jest nie zgodne z przepisami 
i uchwała taka przez Nadzór Prawny Wojewody została by uchylona. Aby rozwiązać problem 
spływu  wody  do  kanalizacji  w  Murowie  trzeba  wykonać  nową  kanalizację  burzową 
i ściekową i ta inwestycja jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Rada Gminy w obecności 13 radnych /nieobecna radna Sternicka Adriana/,  6 głosami za, 
1  głosem  przeciw  /radny  Kotulla  Mariusz/,  przy  6  głosach  wstrzymujących  /  radni  : 
Adamczyk  Antonina,  Pośpiech  Janusz,  Wierzgala  Gerard,  Urban  Lidia,  Kuca  Kazimierz, 
Sygulka Brygida/, podjęła uchwałę Nr II/10/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 
2007, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Odpowiedzi nie było, ponieważ wniosek radnego Segiet Józefa zostanie przedyskutowany na 
posiedzeniach  komisji  Rady  Gminy.  Gdy  nastąpi  aprobacja  tegoż  wniosku,  opracowany 
zostanie  projekt uchwały który będzie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad.11

   Radna  Adamczyk  Antonina  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  jest  osoba  odpowiedzialna 
w  Urzędzie  Gminy   za  pozyskanie  środków  unijnych  i  jak  to  przedstawiało  się  w 
poszczególnych latach.

   Radny Segiet Józef zapytuje czy będzie dalsza regulacja rzeki Budkowiczanki?

     Wójt Gminy poinformował, że na najbliższej sesji pozyskanie środków unijnych zostanie 
przedstawione przez pracownika który się tym zajmuje a jest to Pani Danuta Bartczak.
Realizację regulacji rzeki Budkowiczanki WZIR przyjął do planu na 2007 r.

    Dyrektor PSP Stare Budkowice Pani Halina Badowska poruszyła sprawę zainstalowania 
oświetlenia  w  Starych  Budkowicach  koło  byłej  Opolanki  ,  natomiast  radna  Adamczyk 
Antonina sprawę oświetlenia przy Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach gdzie dojście do 
ośrodka  odbywa  się  w  ciemności  co  grozi  licznymi  kontuzjami  ze  strony  pacjentów 
korzystających z usług ośrodka w godzinach popołudniowych.

    W związku z powyższym wójt poinformował, że sprawy te będzie miał na uwadze podczas 
modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, która rozpocznie się w m-cu kwietniu.

     Dyrektor PP Stare Budkowice Pani Zofia Golec zwróciła się z pytaniem do wójta, czy 
gmina posiada plany przestrzennego zagospodarowania i czy to ma wpływ na pozyskiwanie 
środków unijnych oraz  czy  w budżecie  na  rok  2007 są  ujęte  środki  na  remont  budynku 
powyżej parteru w Starych Budkowicach ul. Zagwiździańska 16.

    Na powyższe zapytania wójt poinformował, że gmina nie posiada planów przestrzennego 
zagospodarowania.  Ze  względu  na  planowane  inwestycje  w  pierwszej  kolejności  plan 
przestrzennego zagospodarowania należy opracować dla miejscowości : Okoły, Zagwiździe, 
Stare  Budkowice  a  potem  sukcesywnie  w  miarę  posiadanych  środków  dla  pozostałych 
miejscowości. Zaplanowane w budżecie na 2007 r. środki w wysokości 160 tys. zł wystarczą 
tylko na opracowanie map tzw. fizjogenezy które to są podstawą do opracowania planów 
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przestrzennego  zagospodarowania.  Trzeba  stwierdzić,  ze  mamy zaległości  pod  względem 
zdobywania  środków  unijnych.  W  ciągu  3  lat  wymieniło  się  3  pracowników 
odpowiedzialnych za pozyskiwanie tych środków. Niestety unia daje tylko środki na duże 
inwestycje dlatego nasze wnioski są przesuwane na dalszą kolejności. Jeżeli chodzi o remont 
budynku  to  co  roku  coś  się  remontuje  w  miarę  posiadanych  środków.  Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby sprzedanie mieszkań w tym budynku na rzecz najemców, ale na to nie 
wyrażają zgody Rady Sołeckie wsi Stare Budkowice i miejscowości ościennych.

    Radny Kotulla Mariusz poruszył sprawę dot. niebezpieczeństwa pożarowego jakie zagraża 
budynkom w Murowie przy ul. Wolności /od torów w stronę Opola/ gdzie na tym odcinku nie 
ma żadnego hydrantu aby w razie pożaru podłączyć się do wody.

    Radny Kuca Kazimierz poruszył sprawę remontu Ośrodka Zdrowia w Murowie, gdzie 
koniecznie trzeba wykonać remontu dachu, WC. Kto to ma zrobić gmina czy najemca?
      Wójt poinformował, że najemcom ośrodków dał wolną rękę i do nich należy decyzja co w 
pierwszej  kolejności  będzie  remontowane.  W  ramach  czynszu  najmu  mogą  te  remonty 
wykonywać.
Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy o godz. 13,00 zamknął 
sesję Rady Gminy Murów.

Protokółowała

W.Mołdysz
                                                                                                        Przewodniczył
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Murów
                                                                                                             Lisek Teresa
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