
PROTOKÓŁ Nr III/2006
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r.

Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Teresa  Lisek  o  godz.  10:00  otworzyła  sesję  i  po 
przywitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy  15  radnych co  stanowi  quorum do podejmowania  prawomocnych decyzji  –  
listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Ad. 2.
 

Przewodnicząca  Rady Gminy zapytała  radnych czy mają  uwagi  oraz  zapytania  do 
protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 06 grudnia 2006 r. Radni nie wnieśli żadnych 
uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 3.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  przypomniała,  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. Zmiany budżetowe 2006 r.
7. Uchwalenie budżetu na 2007 r. 
8. Podjęcie innych uchwał.
9. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania dot. pkt  4
10. Wolne wnioski i zapytania.

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

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 4.

Radny Józef Segiet zwrócił się z pytaniem, dotyczącym jego wniosku, złożonego na 
ostatniej sesji tj. 06 grudnia 2006 r. odnośnie zmniejszenia diet dla radnych. Wtedy dostał 
odpowiedź,  że  jego  wniosek  będzie  omawiany na  posiedzeniach  poszczególnych komisji. 
Radny zwrócił się również z pytaniem dlaczego nie został zawiadomiony o terminie zwołania 
komisji, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2006 r. Dodał, że wiedział tylko, o której godzinie 
zbierze się  komisja,  ale  nie  wiedział  którego dnia.  Ponadto prosił  aby przedstawiono mu 
opinie poszczególnych komisji odnośnie tego wniosku.



Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała radnemu J. Segietowi, iż na sesji w dniu 
6 grudnia 2006 r.  zostało ustalone, że następne posiedzenia komisji odbędą się w dniach  
11,  12  i  13  grudnia  2006 r.  a  dokładne  terminy obrad  komisji  mają  zostać  uzgodnione  
z przewodniczącymi każdej komisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości i niejasności zawsze 
można   zadzwonić  do  Przewodniczącej  i  uzyskać  pomoc.  Następnie  poprosiła  aby 
przewodniczący każdej komisji udzielili ustnej odpowiedzi radnemu J. Segietowi w sprawie 
wniosku.

Przewodniczący Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska - Wierzgala Gerard - poinformował iż wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Sygulka Brygida - poinformowała iż wniosek 
został odrzucony.

Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  - 
Kuca Kazimierz - poinformował iż wniosek został odrzucony.

Radny  J.  Segiet  poprosił  aby  powyższe  wyniki  zostały  odnotowane  w  obecnym 
protokole.

Ad. 5.

Wójt Gminy przedłożył Radzie informację nt. swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Radny  Mariusz  Kotulla  zapytał  czy  spotkanie  odbyło  się  z  nowym  dyrektorem 
Tartaku.

Wójt Gminy Andrzej Puławski natychmiast udzielił odpowiedzi, że spotkanie odbyło 
się jeszcze ze starym dyrektorem, który obiecał, że do końca roku spłaci zadłużenie.

Radny M.  Kotulla  prosił  aby  podczas  spotkania  z  nowym inwestorem pamiętać   
o  rodzinach  mieszkających  przy  samym  zakładzie,  gdyż  sygnalizowali  oni  o  pewnych 
trudnościach z wykupem gruntów.

Więcej pytań i uwag odnośnie sprawozdania radni nie zgłosili.
Radny Powiatu  -  Mohlek  Rudolf  -  poinformował,  że  21  grudnia  odbyła  się  sesja 

powiatowa, na której uchwalono budżet dla powiatu na 2007 rok, który wynosi ponad 40 
milionów, z czego ogólnie na drogi przeznaczono ponad 6 milionów, czyli nieco więcej niż 
w  roku  ubiegłym,  co  według  doświadczenia  radnego  jest  kwotą  dostatecznie  dobrą. 
Uchwalono również wydatki niewygasające, tzn. kwoty nie wykorzystane w bieżącym roku, 
które przechodzą na rok następny. W tej kwocie jest 8.500 zł. na dokumentację projektową 
i wykonawczą związaną z remontem mostu oraz dróg dojazdowych w Zagwiździu.

Następnie  głos  zabrała  radna  powiatu  -  Barbara  Kamińska  -  która  także  mówiła
o remontach dróg sugerując, że należałoby również pomyśleć o wycięciu najbliżej rosnących 
drzew, które mają wpływ na niszczenie dróg jak również na pogorszenie warunków do jazdy.

Radna  Antonina  Adamczyk  zadała  pytanie  czy  radni  powiatu  pamiętają  o  drodze 
Zagwiździe – Budkowice i rzece i czy jest możliwość zwiększenia barierek?

Radny powiatu -  M. Rudolf odpowiedział,  że sporządzono plan prac, który został 
wysłany  do  Dyrektora  Zarządu  Dróg  i  który  zostanie  z  nim  omówiony  na  umówionym 
spotkaniu. Radny nie chce niczego obiecywać, ale uważa, że prace zostaną wykonane według 
planu gdyż w ubiegłym roku zostało zrobione więcej niż zakładał projekt.

Radna A.  Adamczyk ponownie  zadała  pytanie  radnemu powiatu,  odnośnie  rynku  
w Starych Budkowicach – czy też jest uwzględniony w planie prac.

Radny  udzielił  informacji,  że  jest  przygotowywany  projekt  dokumentacyjny  
i wszystko jest na dobrej drodze aby ruszyć z tym projektem.



Skarbnik Gminy – Teresa Kuca – zadała pytanie odnośnie inwestycji na 8.500 zł. – czy 
to  jest  inwestycja  jednoroczna  czy  jest  uwzględniona  w  planie  wieloletnim  jako  dalsza 
inwestycja. 

Radny  powiatu  -   M.  Rudolf  odpowiedział,  że  nie  ma  zapisu  iż  jest  to  zadanie 
inwestycyjne  tylko  wykonanie  dokumentacji  projektowej  ale  w  przyszłości  może  być 
realizowany jako remont lub inwestycja.

Sołtys wsi Młodnik – pani Maria Gowin zapytała czy w budżecie jest uwzględniony 
remont drogi na odcinku Murów – Młodnik.

Radny odpowiedział, że w planach jest uwzględniony remont gminnych dróg.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jakieś uwagi odnośnie sprawozdania Wójta  
a następnie  poprosiła o kilka słów gości obecnych na obradach.

Jako  pierwszy  zabrał  głos  prezes  Banku  Spółdzielczego  w  Łubnianach  –  pan 
Stanisław  Dembowski,  życząc  nowemu  składzie  Rady  Gminy   dobrego  gospodarzenia 
terenem  oraz  zapewnił  o  możliwości  udzielania  skromnej  pomocy  w  drodze  dalszej 
współpracy gminy z bankiem.

Następnie  zabrał  głos  Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych  –  pan  Dariusz  Prorok. 
Poinformował  on  zebranych  iż  jest  rozważany  pomysł  o  uruchomieniu  na  posterunku  
w Murowie dyżurów policyjnych - co najmniej dwa dni w tygodniu. Ponadto poinformował iż 
na przyszłej sesji jest gotów przedstawić sprawozdanie za poprzedni rok.

Ad. 6.

Skarbnik  Gminy  –  pani  Teresa  Kuca  omówiła  uchwałę  dotyczącą  zmian  budżetu 
gminy na rok 2006.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  III/11/2006 w sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2006,   która  stanowi 
załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

Ad.7.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  468/2006  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie przedłożonego projektu budżetu na 2007 r.

Przedłożony projekt został zaopiniowany pozytywnie. 
Uchwała Nr 468/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej  stanowi załącznik Nr 6 do 

niniejszego protokółu.
Radny J. Segiet wniósł zastrzeżenia do projektu budżetu. 
Mianowicie zwrócił się z pytaniem dlaczego jest tak duże zwiększenie wydatków dla 

straży  pożarnych i  szkół  w stosunku do  roku ubiegłego,  zwraca  też  uwagę,  że  diety  dla 
radnych  są  za  wysokie,  natomiast  na  remonty  ośrodków  zdrowia  w  Murowie  i  Starych 
Budkowicach przeznaczona kwota jest za niska. Ponadto zwrócił uwagę na wysokość dotacji 
dla stowarzyszenia „Spotkanie”, która jego zdaniem jest również bardzo niska.

Radna A. Adamczyk zadała pytanie kiedy Stowarzyszenie będzie mogło przystąpić do 
konkursu, czy jest już ustalony termin i jakie będą zasady dofinansowania po ewentualnie 
wygranym konkursie.

Skarbnik  Gminy  Teresa  Kuca  udzieliła  radnej  odpowiedzi,  że  dofinansowanie 
Stowarzyszeń w 2007 r. jest możliwe tylko w drodze konkursu ofert. Dotacja przeznaczona 
w 2007 r. na ten rodzaj działalności wynosi 6.000 zł., natomiast w roku następnym może ulec 
zwiększeniu.

Radny J. Segiet uważa, że skoro na straż pożarną i szkoły przeznaczono dużo wyższe 
kwoty to na Stowarzyszenia też można było przeznaczyć więcej pieniędzy.



Skarbnik  Gminy  T.  Kuca  udzieliła  odpowiedzi  iż  Stowarzyszenia  nie  mogą  być  
w 100% utrzymywane z budżetu gminy, muszą one wykazać się też swoją dochodowością, 
mogą być tylko dofinansowane, stąd też tylko taka kwota jest ustalona w budżecie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach pani Golec zapytała kto 
jest  odpowiedzialny  za  tworzenie  projektu  budżetu  gminy  i  czy  znajdą  się  pieniądze  na 
wymianę okien w mieszkaniach nad ośrodkiem zdrowia.

Skarbnik  Gminy  udzieliła  odpowiedzi,  że  projekt  budżetu  jest  sporządzany  na 
podstawie wpływających wniosków. Niestety tych wniosków jest tak dużo, że nie mogą być 
uwzględnione wszystkie ale tylko te wymagające natychmiastowej realizacji. Jeśli tylko będą 
pieniądze  to  na  pewno  będą  wprowadzone  zmiany  do  budżetu  i  remonty  będą 
przeprowadzane.

Radna Adamczyk powołując się na wypowiedź pani Golec także zwraca uwagę na ten 
problem.

Skarbnik  Gminy odpowiedziała,  że  projekty  są  omawiane  na  komisjach  i  tam też 
można było składać wnioski.  Niestety omawiany budżet nie jest  zadowalający ale też nie 
można wprowadzać do niego zadań, które nie będą mogły być zrealizowane z powodu braku 
funduszy. Projekt został przedstawiony w takiej postaci w jakiej były możliwości pozyskania 
środków do realizacji. Jeśli dochody nie będą spływać to Wójt Gminy będzie mógł zaciągnąć 
kredyt na wydatki bieżące do wysokości 300 tys. gdyż w tym budżecie jest upoważnienie 
Rady na  zaciągnięcie  takiego  kredytu  z  tym,  że  będzie  on  musiał  być  spłacony  w  roku 
bieżącym.

Odpowiadając  na  zarzuty  dotyczące  budżetu  Wójt  oznajmił  iż  budżet  nie  został 
sporządzony tylko i  wyłącznie przez niego ale  na podstawie wniosków z poszczególnych 
komisji i przewidziane do realizacji zadania są naprawdę bardzo pilne.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła  również  dlaczego  w  budżecie  przewidziano  wzrost 
wydatków na oświatę.

Radny J. Segiet zapytał jak wygląda dofinansowanie przedszkola w Bukowie, czy do 
tego przedszkola uczęszczają inne dzieci i czy do naszego budżetu są dofinansowania z innej 
gminy.

Na  pytanie  radnego  odpowiedzi  udzieliła  Skarbnik  Gminy,  informując  iż  koszty 
utrzymania przedszkola w Bukowie zostały dołączone do kosztów utrzymania przedszkola  
w Starych Budkowicach. Poprosiła również o wypowiedź dyrektor przedszkola w Starych 
Budkowicach panią Golec, która poinformowała, że do przedszkola w Bukowie uczęszczają 
dzieci z gminy Kluczbork lecz nie uzyskujemy finansowego wsparcia z ich strony. Dodała 
również, że były czynione w tym kierunku starania lecz gmina Kluczbork zajęła stanowisko 
iż  ich  przedszkole  jest  w stanie  przyjąć  do  siebie  te  dzieci  więc  nie  widzą  powodu aby 
dofinansowywać przedszkole w Bukowie.

Następnie  głos  w sprawie  kosztów oświaty  zabrała  radna  powiatu  –  pani  Barbara 
Kamińska. W pełni zgadza się ze zdaniem radnych, że te koszty są wysokie ale wynika to  
z tego, że 80% kwoty z budżetu jest przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, na które my 
nie mamy wpływu, gdyż te wynagrodzenia są regulowane Kartą Nauczyciela, a tylko 20% 
jest przeznaczone na utrzymanie szkół i przedszkoli co stanowi naprawdę niewielki procent 
w stosunku do potrzeb. Niestety jest taka sytuacja iż w obecnych czasach nie da się utrzymać 
oświaty tylko z subwencji, jest potrzebna pomoc gminy.

Radny J. Segiet poprosił o wyjaśnienia dotyczące opału dla szkoły – dlaczego zostało 
przyznane prawie 100% więcej niż w ubiegłym roku.

Odpowiedzi radnemu udzieliła Skarbnik Gminy, informując iż nie można porównywać 
projektów budżetu, gdyż w ciągu roku są wprowadzane do budżetu kolejne zmiany, natomiast 
można  porównać  wydatki  już  zrealizowane,  które  przedstawią  obraz  rzeczywisty 
poniesionych kosztów.



Radna  powiatu  pani  B.  Kamińska  zobowiązała  się  przygotować  sprawozdanie  
o średnim miesięcznym koszcie utrzymania ciepła w szkole.

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” 
podjęła  uchwałę  Nr  III/12/2006  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2007  r.,  która 
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zwróciła  się  do  przewodniczących  komisji  aby  do  
10 stycznia przedłożyć plan pracy na rok 2007.

Ad. 8.

1. Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr III/13/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 
7 do niniejszego protokółu.

2. Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr III/14/2006 w sprawie nadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Murowie Statutu, 
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

3. Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr III/15/2006 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2007, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.

4. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy 
sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku  mieszkaniowego oraz   kryteria  i  tryb  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  
w 2007 roku. 

5. Po  odczytaniu  uchwały  głos  zabrała  Sekretarz  Gminy  –  pani  Sylwia  Dydzik,  która 
poinformowała,  że  regulamin  wynagradzania  nauczycieli  musi  być  uzgadniany  ze 
związkami  zawodowymi.  W związku z  tym został  on  przedłożony do  Koła  Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Murowie i Koła NSZZ „Solidarność” przy PSP 
w Starych Budkowicach. 
Koło  NSZZ  Solidarność  wydało  pozytywną  opinię,  natomiast  z  oddziałem  Związku 
Nauczycielstwa  Polskiego  w Murowie  nie  udało  się  uzyskać  wspólnego  stanowiska.  
Na  zebraniach  poszczególnych  komisji  zostało  przedstawione  pismo  ze  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Po komisjach pani Sekretarz spotkała się z przewodniczącą 
zarządu Oddziału ZNP w Murowie i został spisany protokół rozbieżności, który następnie 
pani Sekretarz odczytała. Protokół rozbieżności  stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego  
protokółu.

6. O godzinie 12:10 sesję opuściła radna Lidia Urban pomniejszając ilość członków Rady 
biorących udział w posiedzeniu do 14 osób.

7. Następnie  odbyło  się  głosowanie  nad  uchwałą,  którą  odczytała  Przewodnicząca  Rady 
Gminy.

8. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę Nr III/16/ w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat, 
motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy,  szczegółowy  sposób  obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  



i  szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku 
mieszkaniowego  oraz   kryteria  i  tryb  przyznawania  nagród   dla  nauczycieli  
w 2007 roku, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. 9.

Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos zastępcy Wójta – pani Danucie Bartczak 
aby  odpowiedziała  na  pytanie  z  poprzedniej  sesji  na  temat  składania  wniosków  
o dofinansowanie z Unii Europejskiej inwestycji gminnych.
Pani Bartczak poinformowała, że złożone były  następujące wnioski:
– rozbudowa szkoły w Zagwiździu – wniosek został  przyjęty pod względem formalnym 

jednak nie został dofinansowany. Kwota o jaką wnioskowano wynosiła 2.700.000 PLN;
– budowa kanalizacji – 2 etap – w Zagwiździu. Kwota dofinansowania: 1.600.000 PLN – 

wniosek nie został przyjęty pod względem formalnym;
– rekultywacja  składowiska  odpadów  –  kwota  dofinansowania:  700.000  PLN  –  

ze względów formalnych wniosek odrzucono;
– remont świetlicy w Zagwiździu -  wniosek został przyjęty pod względem formalnym ale 

nie uzyskał wymaganej ilości punktów i nie został przyjęty do realizacji.
Natomiast na przyszłość planuje się złożenie wniosku na:
– budowę kanalizacji na terenie całej gminy – z Funduszu Spójności.
Poinformowała również, że gmina jest też objęta programem LIDER – sektorowy program 
restrukturyzacji  rolnictwa - znalazła się w stowarzyszeniu powołanym przez 8 ościennych 
gmin, których celem jest rozwój naszego regionu. Z LIDERA mogą korzystać przedsiębiorcy, 
rolnicy, którzy mogą kierować wnioski o  dotacje na swoją działalność.

Radny  M.  Kotula,  po  wysłuchaniu  sprawozdania  przestawionego  przez  panią  
D. Bartczak, wniósł kilka uwag, mianowicie miał nadzieję, że zostanie przedstawiony cały 
zespół, który zajmie się składaniem wniosków o dofinansowania a nie ogólne zapewnienia, że 
coś jest realizowane. Uważa, że nad składaniem wniosków powinno pracować kilka osób, bo 
im więcej wniosków jest złożonych tym większe są szanse, że któryś zostanie zatwierdzony. 

Na zarzuty radnego Kotulli odpowiedział Wójt, że taki zespół powstanie od 1 stycznia 
2007 r. a pani D. Bartczak będzie kierownikiem. Odnośnie remiz bądź świetlic wiejskich to 
mieszkańcy sołectw, organizując się w grupy, powinni złożyć wnioski. Pracownicy urzędu 
oczywiście udzielą w tym pomocy.

Ad. 10.

Radny  M.  Kotula  poprosił  o  odpowiedź  na  jego  wniosek  z  poprzedniej  sesji, 
dotyczący hydrantów – kto jest odpowiedzialny za ich ustawienie.

Odpowiedzi na pytanie  radnego udzielił  Wójt,  że to gmina jest  odpowiedzialna za 
ustawienie hydrantów i jeśli tylko będą środki, zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu.

Radny J. Segiet złożył dwa wnioski:
1. Oświetlenie  ulic  –  kto jest  odpowiedzialny za  regulację  czasu świecenia lamp, 

gdyż zauważył, że niektóre lampy zapalają się już ok.  godz. 16:00 a gasną ok. 
godz. 8:30 rano. Jest to duże marnotrawstwo gminnych pieniędzy.

2. Wysypisko gałęzi  w Dębińcu – sugeruje  żeby zmobilizować straż  pożarną aby 
spaliła  te  gałęzie  i  wyczyściła  plac,  który  nadal  będzie  służył  jako  wysypisko 
gałęzi.



W odpowiedzi na wnioski radnego Wójt Gminy zobowiązał się, że wyśle pisma do 
sołtysów z prośbą o zaobserwowanie czasu świecenia lamp.
Natomiast jeśli chodzi o wysypisko to nie można gałęzi spalić, gdyż tego zabrania ustawa 
o ochronie środowiska. Można ewentualnie spalić te gałęzie w ramach ćwiczeń strażackich.

Następnie  głos  zabrał  wiceprzewodniczący  Sowada  Józef  na  temat  pozyskiwania 
środków  unijnych.  Zasugerował  on  aby  spróbować  skontaktować  się  z  sąsiednią  gminą 
Popielów, która jest w krajowej czołówce w pozyskiwaniu środków unijnych.
Zwrócił też uwagę na fakt, że w BIP brakuje aktualnych protokołów z obrad sesji.

Sekretarz  Gminy  pani.  S.  Dydzik  wyjaśniła  iż  protokóły  z  ostatniej  sesji  są 
zatwierdzane  dopiero  na  kolejnej  sesji  więc  poprzedni  protokół  będzie  możliwy  do 
zamieszczenia dopiero po bieżącej sesji.

Głos zabrał jeszcze radny M. Kotula, który zwrócił uwagę Wójta aby na spotkaniu  
z nowym inwestorem tartaku została ustalona kwestia oświetlenia ul. Tartacznej i końcówki 
ul.  Wolności.

Mieszkaniec  Murowa  obecny  na  posiedzeniu  Rady  –  pan  Adam  Zelek  –  złożył 
pisemny wniosek do Wójta Gminy o zwrot kosztów dojazdów dziecka do Gimnazjum w Kup.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  o  godzinie  
12:40 zamknęła sesję.

Protokołowała:

Beata Hombek

Podinspektor

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Lisek


