
PROTOKÓŁ Nr IV/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 1 lutego 2007 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył sesję i po 
przywitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych (nieobecna Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek – obecność 
usprawiedliwiona)  co  stanowi  quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji  –  
listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  skargę  Pana  Józefa  Górnego  
na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03-01-2007 r. 

Rada  Gminy  stwierdziła,  że  jest  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  powyższej 
skargi.  W  związku  z  powyższym  skarga  została  przekazana  Komisji  Rewizyjnej  celem 
zbadania zasadności i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na następnej Sesji Rady Gminy.

Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał,  że porządek obrad dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia planu pracy Komisji i Rady Gminy na 2007 rok;
2) upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
3) stawek za korzystanie przez radnego z pojazdu samochodowego nie będącego 

własnością gminy do celów służbowych;
4) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz Rad Sołeckich;
5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2007 rok;
6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok;
7) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
6. 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 Murów – Andrzej Puławski zaproponował zmianę porządku obrad wobec 
wpłynięcia nowego projektu uchwały dotyczącej opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu 
komunalnym w Zagwiździu

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco:



1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia planu pracy Komisji i Rady Gminy na 2007 rok;
2) upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
3) stawek za korzystanie przez radnego z pojazdu samochodowego nie będącego 

własnością gminy do celów służbowych;
4) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz Rad Sołeckich;
5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2007 rok;
6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok;
7) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007;
8) opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zagwiździu.

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi oraz zapytania do 
protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28 grudnia 2006 r. Radni nie wnieśli żadnych 
uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Wobec  nieobecności  Przewodniczącej  Rady  Gminy  sprawozdanie  z  działalności 
międzysesyjnej nie zostało przedstawione. 

Żaden z radnych także nie przedstawił sprawozdania.

Ad. 3.

Wójt Gminy przedłożył Radzie informację nt. swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

Wójt Gminy poinformował także iż  w 2006   Urząd Gminy przystąpił  do Funduszu 
Spójności  wnioskując  o dofinansowanie z środków unijnych  budowę kanalizacji na terenie 
całej  gminy  oraz  dokończenia  budowy  wodociągów lecz  okazało  się,  że  ustawodawca 
dokonał poprawek w projekcie dofinansowania,  tj.  aby przystąpić do tego projektu gmina 
musi mieć wymaganą ilość mieszkańców: 15 tyś. Gminy mogą się też łączyć lecz mimo to 
jedna z gmin musi mieć tą wymaganą liczbę mieszkańców. Ponadto na całą Opolszczyznę 
zostały przydzielone zbyt małe środki wobec czego będą preferowane małe projekty.

Wójt  Gminy  poinformował  także  o  spotkaniu  z  LZS  w  celu  podziału  środków 
finansowych. 



Radny Józef Segiet zapytał Wójta czy jest już ustalony konkretny termin wykonania 
modernizacji oświetlenia.

Wójt odpowiedział, że najpierw musi się odbyć przetarg więc prace mogą rozpocząć 
się dopiero na przełomie kwietnia i maja.

Radny Mariusz Kotulla zapytał o fundusz Spójności, bo jeśli na całą Opolszczyznę 
zostało przydzielone tylko 20 milionów na 6 lat, to czy są inne możliwości pozyskiwania 
unijnych  środków,  na  przykład  na  kulturę  skoro  został  odrzucony  projekt  na  budowę 
kanalizacji i wodociągów.

Wójt odpowiedział, że oczywiście są inne możliwości pozyskiwania środków.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał  czy są jeszcze pytania do sprawozdania 

Wójta.

Ad. 4.

1. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IV/17/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji i Rady Gminy na 2007 
rok, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

2. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IV/18/2007 w sprawie  upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  która 
stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

3. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  IV/19/2007  w  sprawie  stawek  za  korzystanie  przez  radnego  z  pojazdu 
samochodowego nie będącego własnością gminy do celów służbowych, która stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

4. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IV/20/2007 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz Rad 
Sołeckich, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poprosił  przewodniczącego  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  Pana  Norberta  Kafkę  o  omówienie  projektów 
uchwał  w  sprawie  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  na  2007  rok,   Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  
w  Rodzinie  na  2007   rok oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  
rok 2007. 

Pan  Norbert  Kafka  zreferował  projekty  uchwał  oraz  przedstawił  szczegółowo 
wszystkie  punkty  projektu  finansowego  GKRPA  oraz  wyjaśnił  w  jaki  sposób  zostaną 
wydatkowane fundusze.

Radny Sebastian Nowicki zapytał przewodniczącego GKRPA dlaczego przy świetlicy 
w Radomierowicach jest podany koszt zatrudnienia sprzątaczki a w innych placówkach nie.

Pan  Kafka  odpowiedział  radnemu,  że  świetlica  w  Radomierowicach  wymaga 
zatrudnienia sprzątaczki gdyż musi być ona utrzymana w czystości ze względu na zajęcia 
odbywane z dziećmi, natomiast w pozostałych przypadkach zajęcia odbywają się na salach 
gimnastycznych  przy  szkołach,  wobec  czego  o  czystość  dbają  zatrudnione  
w  szkołach  sprzątaczki.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  świetlicę  w  Grabczoku  to  opiekun  tej 
świetlicy dba o czystość.

Radny Józef Segiet zapytał czy szkoły z terenu naszej gminy odnotowały przypadki 
występowania przemocy w rodzinie.

Pan  Kafka  odpowiedział,  że  są  to  pojedyncze  przypadki,  a  jeśli  nauczyciele  
w szkołach zauważają, że w rodzinach podopiecznych dzieje się coś złego to takie przypadki 



są zgłaszane na policję. Dodał też, że na terenie gminy jest kilka rodzin objętych programem 
tzw. Niebieska Karta i są one pod kontrolą dzielnicowego oraz kilka osób jest pod nadzorem 
kuratora.

Następnie  głos  zabrała  dyrektor  PSP  w  Murowie  Pani  Barbara  Kamińska,  która 
wyjaśniła,  że  szkoła  także  pracuje  w  oparciu  o  program  przeciwdziałania  przemocy  
w  rodzinie,  gdyż  właśnie  w  środowisku  szkolnym  wyraźnie  widać  przypadki,  
że w rodzinach może się dziać źle. Dodała, że rodzice wychowanków są zapraszani do szkół 
w celu wspólnego znalezienia sposobu pomocy dzieciom.

Pan Kafka  poprosił  Sekretarz  Gminy Panią  Sylwię  Dydzik  o  informację  na  temat 
zatrudnienia psychologa. 

Pani Sekretarz odpowiedziała iż są prowadzone rozmowy w celu zatrudnienia pani 
psycholog,  która  miałaby  dyżury  jeden  dzień  w  tygodniu  w  szkole  w Murowie,  Starych 
Budkowicach, Gimnazjum w Zagwiździu i na posiedzeniu GKRPA.

Radny Józef Segiet  zapytał  jaka jest  frekwencja dzieci z  rodzin patologicznych na 
zajęciach pozalekcyjnych.

Pan Kafka odpowiedział, że na te zajęcia przychodzą wszystkie dzieci, nie tylko te  
z rodzin dotkniętych patologią, nie są też one w żaden sposób wyróżniane by nie poczuły się 
w jakiś sposób napiętnowane.

Radna  Antonina  Adamczyk  powiedziała,  że  GKRPA  dofinansowywała  kolonie 
specjalnie dla dzieci z rodzin ubogich, dotkniętych patologią, ale niestety zaczęły one cieszyć 
się  coraz mniejszym zainteresowaniem, gdyż niejednokrotnie dzieci  nie mogły korzystać  
z tych kolonii gdyż rodziców nie było stać na wysłanie dzieci i nie przynosiły one żadnych 
rezultatów  jeśli  chodzi  o  poprawę  sytuacji  w  rodzinach  tych  dzieci.  
Zatem Komisja stara się dofinansować place zabaw, świetlice, aby wszystkie dzieci mogły  
z tego korzystać. Dofinansowanie kolonii natomiast obejmuje dzieci z terenu naszej gminy 
przebywające w Domach Dziecka.

Sołtys  Młodnika  Pani  Maria  Gowin  dodała,  że  na  zajęciach  w świetlicach  nie  są 
angażowane  tylko  dzieci  bo  i  rodzice  uczestniczą  w różnych  zajęciach,  są  organizowane 
wycieczki rowerowe co sprzyja lepszym kontaktom dzieci z rodzicami.

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  poinformowała,  że  dzieci  
z rodzin, w których występuje przemoc, nadużycie alkoholu są także objęte pomocą z ich 
strony.

Radny  Mariusz  Kotulla  zasugerował  aby  zatrudnić  w  Gminie  na  umowę  zlecenie 
osobę,  która  będzie  odpowiedzialna  za  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  konkretnego 
zadania, na przykład dofinansowanie dla szkół.

Radny Hubert Szichta zadał pytanie przewodniczącemu GKRPA ile dzieci z terenu 
gminy przebywa w Domach Dziecka.

Pan Kafka odpowiedział, że w takich placówkach nie przebywa więcej jak dziesięć 
dzieci.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach Pani Zofia Golec zapytała 
czy w barach i dyskotekach są przeprowadzane kontrole policji bądź członków GKRPA na 
obecność nieletnich na dyskotekach, sprzedaży napojów alkoholowych, na które nie posiadają 
zezwolenia czy też obecności narkotyków.

Pan  Kafka  udzielił  odpowiedzi,  że  GKRPA  może  przeprowadzać  kontrole  
w  placówkach  sprzedaży  alkoholi  ale  musi  wcześniej  poinformować  kierownika  takiej 
placówki o dacie kontroli, więc takie działania nie zawsze skutkują wykryciem ewentualnych 
nadużyć.

Wójt Gminy dodał, że na terenie naszej gminy policja wykazuje się dużą inicjatywą 
w kierunku kontroli barów i dyskotek.



Wiceprzewodniczący Rady Gminy zasugerował aby zadbać o to żeby przy sklepach, w 
których jest prowadzona sprzedaż alkoholi,  nie było osób, które spożywają alkohol mimo 
zakazu picia w obrębie sklepu i na zewnątrz.

Nikt  z  obecnych  na  posiedzeniu  sesji  nie  miał  więcej  uwag  i  pytań  
do przedstawionego projektu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wobec czego przystąpiono do głosowania nad projektami kolejnych uchwał.

5. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  IV/21/2007  w  sprawie  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007 rok, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego 
protokółu.

6. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  IV/22/2007  w  sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  
w Rodzinie na 2007  rok, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

7. Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr IV/23/2007 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2007, która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

8. Rada Gminy w obecności  14 radnych – 14 głosami „przeciw” – odrzuciła  projekt 
uchwały  w  sprawie  opłat  za  miejsca  grzebalne  na  cmentarzu  komunalnym  
w Zagwiździu.

Radni  zdecydowali  aby  projekt  uchwały  został  przedstawiony  mieszkańcom 
Zagwiździa na najbliższym zebraniu wiejskim, które ma odbyć się w dniu 7 lutego 2007 r.

Mieszkańcy mają zdecydować czy cmentarz powinien zostać przekazany Parafii jako 
cmentarz parafialny, czy ma pozostać cmentarzem komunalnym ale wówczas mieszkańców 
będą obowiązywać stawki za miejsca grzebalne.

Ad. 5.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę Pani Wandy Sołtysik, zamieszkałej 
w Zagwiździu, o przydział mieszkania komunalnego. Prośba została zaadresowana do Rady 
Gminy i stanowi ona załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że radni nie są władni by przydzielić komukolwiek 
mieszkanie, więc mogą tylko przekazać tą prośbę na ręce Wójta w celu rozpatrzenia.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest to pierwsza prośba Pani Sołtysik i kiedy została 
poinformowana, że gmina dysponuje mieszkaniami socjalnymi w Zagwiździu i w Święcanach 
to odmówiła, mówiąc, że chce otrzymać mieszkanie w Murowie.

Ad. 6.

Radny  Mariusz  Kotulla  nawiązał  do  artykułu,  który  ukazał  się  w  gazecie  „Echo 
Gminy Murów” pt.  „Las to nie wysypisko śmieci”. Pyta jak w naszej gminie jest regulowana 
kwestia wywozu odpadów, czy każdy mieszkaniec musi mieć podpisaną umowę na wywóz 
śmieci.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  istotnie,  każdy  mieszkaniec  jest  zobowiązany  do 
zawarcia umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości.  Na terenie gminy działają 
dwie firmy: Remondis i Eko – Trans. Firmy te są zobowiązane do przekazywania do Urzędu 
Gminy  informacji  o  zawartych  i  rozwiązanych  umowach  z  mieszkańcami.  Urząd  Gminy 



systematycznie  kontroluje  zawarte  umowy.   Zdarza  się,  że  w  międzyczasie  niektórzy 
mieszkańcy rezygnują ze świadczonych usług i może to być ok. 10% mieszkańców, którzy nie 
mają zawartej umowy na wywóz nieczystości. Ale niestety Urząd Gminy nie ma wpływu na 
to,  że  mieszkańcy wywożą śmieci  do  lasów.  Taka  sama sytuacja  występuje  w miejscach 
zlikwidowanych dzikich wysypisk – mieszkańcy nauczeni wywozić śmieci przez kilka lat  
w jedno miejsce, robią to nadal, mimo, że faktycznie wysypisko już nie istnieje.

Radny  Józef  Segiet  także  nawiązał  do  problemu  dzikiego  wysypiska  w  Starych 
Budkowicach, mianowicie są tam wyrzucane odpady budowlane: gruz, cegły, dachówki.

Wnioskuje zatem aby gmina uprzątnęła teren spychając część odpadów w istniejące 
ogromne dziury, resztę wywieść i wyrównać teren. 

Sugeruje także aby wygospodarować w budżecie część pieniędzy i postawić w jednym 
miejscu duży kontener na odpady budowlane, do którego mieszkańcy mogliby wyrzucać takie 
odpady nie zanieczyszczając środowiska.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi radnemu Segietowi, że gruz stanowi niebezpieczny 
odpad i należy go składować tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, nie można go 
wywozić do lasu, czy wyrównywać nim dołów. Dodał też, że na spotkaniach z mieszkańcami 
należy ich powiadamiać, że są firmy, które podstawią kontener na gruz a później go zabierają 
za naprawdę niewielkie pieniądze. 

Poinformował  też,  że  Urząd  Gminy  zawarł  umowę  z  firmą  Remondis  na  zakup 
worków na odpady selektywne i będą one rozdane nieodpłatnie mieszkańcom, którzy mają 
zawarte umowy z tą firmą. To powinno rozwiązać problem z przepełnionymi kontenerami na 
odpady selektywne. Ponadto do miesiąca sierpnia podobne worki zostaną wprowadzone przez 
firmę Eko – Trans.

Radny Józef Segiet ponowił pytanie czy w budżecie gminy znajdą się pieniądze na 
likwidację wysypiska w Starych Budkowicach.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi radnemu Segietowi, że w budżecie na 2007 rok na 
likwidację dzikich wysypisk zostało przeznaczone tylko 1.000 zł. a niestety potrzeby są dużo 
większe.

Wójt Gminy w odpowiedzi na prośbę radnego Kotulli, dotyczącą zatrudnienia osoby 
do składania wniosków o dotacje unijne, poinformował  o projekcie „Odnowa Wsi”. Cztery 
wsie z gminy przystąpiły do tego projektu: Zagwiździe, Stare Budkowice, Murów i Bukowo 
ale  niestety  nie  przedkładają  rocznych  sprawozdań,  które  są  podstawą  ustalania  statusu 
uczestnictwa w programie. Marszałek Województwa wystosował  pismo, w którym informuje 
iż  Zagwiździe  jest  uczestnikiem  warunkowym  a  Stare  Budkowice,  Murów i  Bukowo  są 
pasywnymi uczestnikami. Jeśli sami mieszkańcy wsi nie będą składali propozycji w co chcieli 
by zainwestować pieniądze z dotacji  (a nie muszą to być duże projekty – na przykład budowa 
chodnika czy modernizacja boiska) to Wójt niestety jest bezsilny w takiej sytuacji. Dlatego 
też Wójt zaapelował do radnych, sołtysów, mieszkańców aby przyszli i składali propozycje, 
a wtedy pracownicy urzędu na pewno pomogą złożyć wniosek o dotację. Im więcej wniosków 
tym  większe  prawdopodobieństwo,  że  część  z  nich  na  pewno  zostanie  rozpatrzona 
pozytywnie.

Kolejną sprawą jaka została poruszona jest wydanie pierwszego egzemplarza gazety 
„Echo Gminy Murów”.

Radny Powiatowy Pan Rudolf  Mohlek,  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy,  bez 
finansowej pomocy Urzędu Gminy, dalsze wydawanie tej gazety nie ma szans. Dodał też, że 
liczy  na  pomoc  mieszkańców  gminy,  którzy  mogą  dostarczać  tematów  do  kolejnych 
numerów, zwrócił się też z apelem do radnych, sołtysów aby traktowali tą gazetę jako forum 
do wymiany różnych tematów, prosi też aby zachęcać społeczność do kupowania tej gazety.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że ze swoich obserwacji wnioskuje 
iż  gazeta  spotkała  się  z  pozytywnym  odbiorem  natomiast  niezrozumiałym  dla  wielu 



odbiorców  jest  fakt  zamieszczenia  w  gazecie  uchwał.  Lepszym  rozwiązaniem  byłoby 
zamieszczenie streszczenia tej uchwały, napisanego przejrzystym i prostszym językiem.

Pan Rudolf Mohlek odpowiedział, że te uchwały zostały zamieszczone po to by każdy 
czytelnik miał  możliwość zapoznania się  z  istotą  uchwały a  akurat  te uchwały są  bardzo 
ważne mieszkańców gminy, niemniej jednak zgadza się z tym, żeby w przyszłości zostały 
zamieszczane streszczenia podjętych uchwał.

Radna  Lidia  Urban  poprosiła  aby  w  Starych  Budkowicach  ustalić  jeden  punkt 
sprzedaży gazety,  gdyż mieszkańców męczy fakt,  że  w każdym sklepie proponuję się im 
zakup  gazety,  którą  kupili  już  w  innym  punkcie.  Dodała  także,  że  kilku  odbiorców 
sygnalizowało iż kilka artykułów było już publikowanych w „Beczce”.

Pan Rudolf Mohlek odpowiedział, że nie jest to możliwe, gdyż ani on ani Pan Jerzy 
Kupczyk nie współpracują z „Beczką” a ponadto artykuły w gazecie gminnej są bieżące, więc 
nie mogły być wcześniej publikowane.

Wiceprzewodniczący Józef Sowada dodał, że kwestia finansowania tej gazety została 
omówiona na komisjach i ustalono, że koszt 1.000 zł miesięcznie, jaki gmina miałaby ponieść 
jest  zbyt  wysoki.  Uważa,  że  wydawca  powinien  we  własnym  zakresie  zadbać  
o zdobycie funduszy na wydawnictwo.

Radna Lidia Urban zapytała czy gmina w jakiś sposób finansuję „Beczkę”.
Wiceprzewodniczący Józef Sowada odpowiedział, że gmina zakupuje 20 egzemplarzy 

gazety miesięcznie ale nie dofinansowuje wydawnictwa w żaden inny sposób.
Następnie  głos  zabrał  Prezes  Banku  Spółdzielczego  w  Łubnianach  Pan  Stanisław 

Dembowski. Zadeklarował, iż jest gotów zamieszczać reklamę banku w gazecie.
Pani  Barbara  Kamińska  zadeklarowała  pomoc  w  redagowaniu  gazety  w  formie 

powołania  sekcji  uczniowskiej,  która  będzie przekazywała najświeższe informacje z  życia 
szkoły.

Odnośnie kosztów dofinansowania gazety gminnej głos zabrała Skarbnik Gminy Pani 
Teresa Kuca,  która wyjaśniła iż występują duże rozbieżności w kwestii  zakupu „Beczki”, 
gdzie jest to koszt 40 zł miesięcznie, a dofinansowanie wydawnictwa gazety gminnej to koszt 
1.000 zł,  na który gmina nie może sobie niestety pozwolić. Gmina nie zna kosztów jakie 
wydawca musi ponieść i dlatego też nie może określić, że te 1.000 zł to dla wydawcy nie jest 
dużo, ale dla budżetu gminy jest to zbyt duża kwota. Dlatego też na komisjach musi zostać 
bliżej omówiona kwestia dofinansowania. Oczywiście gmina nie może dofinansować całości 
działalności prywatnego przedsiębiorcy, gdyż inni przedsiębiorcy mogli by zwrócić się  do 
gminy z taką samą prośbą. Dlatego też Skarbnik Gminy uważa, że moglibyśmy wspomóc 
działalność gazety na zasadzie zakupu kilku egzemplarzy, tak jak w przypadku „Beczki”.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Koziol, który zadeklarował pomoc przy redagowaniu 
gazety oraz przy pisaniu wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej i nie tylko z Unii, 
gdyż stwierdził, że jest wiele innych możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

Kolejną sprawą jaką poruszono to problem odśnieżania chodników obok prywatnych 
posesji.  Właściciele  posesji  mają  obowiązek  odśnieżania  chodników  lecz  nie  wszyscy 
przestrzegają  tego  nakazu,  wobec  tego  radny  Józef  Segiet  zapytał  kto  jest  za  to 
odpowiedzialny i czy w miejscach gdzie dzieci idą do szkoły, a właściciele posesji nie są  
w stanie sami odśnieżyć chodników, może to za nich zrobić szkoła.

Dyrektor  PSP  w  Starych  Budkowicach  Pani  Halina  Badowska  odpowiedziała 
radnemu,  że  konserwator  odśnieżał  chodniki  koło  szkoły  ale  nie  jest  w stanie  odśnieżyć 
wszystkich chodników, którymi dzieci idą do szkoły, bo tak jak właśnie zostało wcześniej 
wspomniane, za odśnieżanie obok swojej posesji odpowiada właściciel.

Radna  Antonina  Adamczyk  wspomniała  także  o  sygnałach  jakie  dotarły  do  niej  
o  sytuacjach,  kiedy  samochody  do  odśnieżania  jeżdżą  z  podniesionymi  pługami.  



Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy wtedy zapisać numery samochodu i zgłosić do Zarządu 
Dróg Powiatowych, z podaniem godziny i miejsca stwierdzenia zdarzenia. 

Pani Barbara Kamińska dodała, że także odbierała takie sygnały, ale jest możliwość 
sprawdzić jaki samochód tego dnia miał kurs na określone miejscowości, gdyż w Zarządzie 
Dróg  Powiatowych  są  grafiki  firm  odśnieżających  drogi  powiatowe,  więc  wystarczy 
zapamiętać o której godzinie i jakiego dnia widziało się samochód z podniesionym pługiem 
a na pewno uzyska się informację kto jest odpowiedzialny za takie zaniedbanie.

Radny Kotulla zwrócił także uwagę, że na odcinku pomiędzy Brynicą a Grabczokiem 
przejeżdżają ciężarówki z przekroczoną dopuszczalną masą ciężkości i zdarza się czasami, że 
dwie takie ciężarówki mijają się na drodze co stwarza ogromne zagrożenie dla uczestników 
drogi. 

Sołtys  wsi  Grabice  Pani  Karina  Dambowy złożyła  wniosek  aby  przenieść  licznik 
energetyczny  znajdujący  się  na  terenie  prywatnego  mieszkania,  a  który  jest  licznikiem 
świetlicy wiejskiej, na teren świetlicy, gdyż są problemy z odczytami stanu licznika, bo nie 
zawsze jest ktoś w domu aby udostępnił licznik do odczytu.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy o godzinie 
13:00 zamknął sesję.
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