
PROTOKÓŁ Nr VIII/2007
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 13 września 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek o godz. 10:00 otworzyła VIII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych 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, 3  do nin. protokołu.

Przewodnicząca odczytała pismo, które wpłynęło do Rady Gminy z Fundacji Trzeźwy 
Umysł  z  podziękowaniami  za  uczestnictwo  szkół  z  terenu  naszej  gminy  w  kampanii 
profilaktycznej.

Do  biura  kampanii  napłynęły  tysiące  prac.  Wśród  laureatów  znaleźli  się 
przedstawiciele naszej Gminy: 

− Anna  Smyrek  z  PSP  w  Starych  Budkowicach,  ul.  Wołczyńska  14,  
Stare Budkowice, otrzymuje puzzle w ramach konkursu "Lubię siebie";

− Klasa 3b z PG Zagwiździe, ul. Lipowa 68, Murów, otrzymuje kronikę w ramach 
konkursu "Sprawdzam i wybieram";

− Klasa 6 z PSP w Starych Budkowicach otrzymuje kronikę w ramach konkursu 
"Wiem i umiem";

− Grupa świetlicowa z PSP w Starych Budkowicach otrzymuje kronikę w ramach 
konkursu "Wiem i umiem";

− Maria Jonientz zamieszkała w Starych Budkowicach otrzymuje puzzle w ramach 
konkursu "Lubię ruch".

Wójt Gminy Andrzej Puławski wręczył laureatom nagrody.
Radna Antonina  Adamczyk  –  członek  GKRPA podziękowała  Wójtowi  za  pomoc  

oraz wyrozumiałość dla decyzji członków Komisji oraz wręczyła Wójtowi dyplom uznania za 
godne reprezentowanie Gminy Murów w konkursach profilaktycznych.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  przypomniała,  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, członków Rady, Sołtysów.
4. Informacja o organizacji roku szkolnego 2007/2008.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników;
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów;
4) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 

ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz 
określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;

5) skargi Wojewody Opolskiego.
6. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
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Jednocześnie  dodała  iż  w  związku  z  przybyciem  na  sesję  przedstawicieli  Policji 
proponuje zmianę porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu – działalność Komisariatu 
Policji w Gminie Murów.

Poinformowała  również,  że  zostały  przedłożone trzy dodatkowe projekty   uchwał, 
które zostały już omówione na komisjach

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, członków Rady, Sołtysów.
4. Informacja o organizacji roku szkolnego 2007/2008.
5. Działalność Komisariatu Policji w Gminie Murów.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) zabezpieczenia  środków  finansowych  w  budżecie  roku  2008  na  realizację 

rozbudowy budynku strażnicy w Radomierowicach;
3) powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników;
4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów;
5) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 

ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz 
określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;

6) skargi Wojewody Opolskiego.
7) pozbawienia drogi z terenu gminy Murów kategorii drogi gminnej i zaliczenie 

do drogi wewnętrznej,
8) regulaminu cmentarza komunalnego w Zagwiździu.

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28 czerwca 2007 r. 

Radny Jozef Sowada stwierdził iż w protokole występują pewne nieścisłości w zapisie 
odnośnie  głosowania  nad  jedną  z  uchwał.  Chce  w  tej  sprawie  zasięgnąć  opinii  radcy 
prawnego, wobec czego proponuje przesunąć pierwszy punkt  porządku obrad na koniec,  
jako punkt przedostatni.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad ponowną zmianą porządku 
obrad, który wobec powyższego przedstawia się następująco:

1. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Informacja o organizacji roku szkolnego 2007/2008.
4. Działalność Komisariatu Policji w Gminie Murów.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007;
2) zabezpieczenia  środków  finansowych  w  budżecie  roku  2008  na  realizację 

rozbudowy budynku strażnicy w Radomierowicach;
3) powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników;
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4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów;
5) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 

ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz 
określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;

6) skargi Wojewody Opolskiego,
7) pozbawienia drogi z terenu gminy Murów kategorii drogi gminnej i zaliczenie 

do drogi wewnętrznej,
8) regulaminu cmentarza komunalnego w Zagwiździu.

6. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Do zmienionego porządku obrad nikt nie wniósł żadnych uwag, za jego przyjęciem 
głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyła Radzie informację nt. swojej działalności  
w okresie między sesyjnym.

Uczestnictwo w szkoleniu w dniach od 11 do 12 sierpnia 2007 r.
Co tygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy.
Przewodnicząca poinformowała również radnych, że w materiałach przekazanych na 

sesję przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007, 
które zostało przedłożone również do RIO w Opolu.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny  Sebastian  Nowicki  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem  czy  można  podjąć 
działania w celu wyjaśnienia na jakiej podstawie obecny właściciel huty dokonał rozbiórki 
wielu budynków na terenie huty.

Wójt  odpowiedział  radnemu, że tą  sprawą zajmuje się na bieżąco gdyż faktycznie 
doszło do samowoli przy rozbiórce budynków. 

Radny  Józef  Segiet  zapytał  jakie  prace  remontowe  należy  wykonać  w  ośrodku 
zdrowia w Starych Budkowicach.

Wójt odpowiedział  radnemu, że po kontroli sanepidu został wyznaczony termin na 
wykonanie wielu prac, mianowicie odmalowanie sal przyjęć dla dzieci zdrowych i chorych 
i  w tym celu już zostały  podjęte  kroki.  Dalsze  prace będą wykonywane sukcesywnie co 
zostało już ustalone z lekarzem z ośrodka zdrowia.

Sołtys wsi Okoły Pan Krystian Kuczera zwrócił  się z pytaniem do Wójta czy jest 
szansa, że jeszcze w tym roku ruszą prace związane z doprowadzeniem wodociągu do Okół.

Wójt odpowiedział,  że w tym roku na pewno nie ruszą prace ale już zostało wiele 
poczynione w tym zakresie.
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Następnie  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  przedstawił  sołtys  wsi  Stare 
Budkowice Pan Zygmunt Hink.

Poinformował, że został zrobiony chodnik na ul. Ogrodowej w St. Budkowicach oraz 
zostały założone barierki przy rzece Budkowiczance w miejscowości Morcinek. Został także 
wyremontowany most na Budkowiczance koło LZS i w tej chwili jest remontowany drugi 
most. To wszystko jest zasługą Starostwa Powiatowego natomiast inwestycja gminna czyli 
remont biblioteki w dalszym ciągu jest odwlekana.

Sołtys  poinformował  również,  że  Rada  Sołecka  w  Starych  Budkowicach  podjęła 
uchwałę aby zaproponować zebraniu wiejskiemu sprzedaż mieszkań przy ośrodku zdrowia  
w Starych Budkowicach oraz części lekarskiej. Może za pozyskane środki można by było 
odkupić klasztor i przeznaczyć go na miejsce spotkań dla mieszkańców St. Budkowic.

Wójt potwierdził,  że remont biblioteki nie zostanie przeprowadzony w najbliższym 
czasie gdyż na ten cel potrzeba ok. 150.000 zł a w budżecie jest zaplanowane 24.000 zł więc 
realnie na chwilę obecną nie ma szans na taką inwestycję. Natomiast inwestycja ta zostanie 
zaplanowana w budżecie na rok 2008.

Radny  Józef  Segiet  nawiązał  do  propozycji  sprzedaży  ośrodka  zdrowia  zadając 
Wójtowi pytanie jakie jest jego zdanie na ten temat.

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie dawno mieszkańcy byli przeciwni sprzedaży tego 
obiektu ale może przychylić się do propozycji sprzedaży tylko i wyłącznie mieszkań i tylko 
po wysłuchaniu opinii całej społeczności.

Sołtys wsi Bukowo Pani Lidia Luptak uważa, że decyzji o sprzedaży ośrodka zdrowia 
nie  mogą  podejmować  tylko  mieszkańcy  Starych  Budkowic  ale  wszyscy  mieszkańcy 
ościennych miejscowości, które korzystają z tego obiektu.

Radna Antonina Adamczyk zasugerowała aby uchwała o sprzedaży ośrodka zdrowia 
i mieszkań była przedstawiona na zebraniach wiejskich w innych miejscowościach tak aby 
wszyscy mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w tym  temacie.

Ad. 3.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli działających na terenie gminy przedstawili informacje 
o organizacji roku szkolnego 2007/2008. 

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji  w Dobrzeniu Wielkim przedstawił 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Pan Dariusz Prorok.

Na  terenie  gminy  w  miesiącu  lipcu  ujawniono  17  wykroczeń,  wśród  których 
zastosowano 12 pouczeń i nałożono 5 mandatów karnych.

W  miesiącu  sierpniu  ujawniono  27  wykroczeń,  wśród  których  zastosowano  
21 pouczeń i nałożono 5 mandatów karnych.

Niestety najwięcej wykroczeń zanotowano w miejscowości Murów.
Dzielnicowy Roman Papiewis przedstawił statystykę zdarzeń kryminalnych na terenie 

gminy.
W miesiącu lipcu ujawniono 3 zdarzenia kryminalne gdzie sprawcy zostali ujawnieni, 

natomiast w miesiącu sierpniu ujawniono 6 zdarzeń z tego 2 przeciwko mieniu, 4 sprawców 
zostało ujawnionych.

W porównaniu z gminami sąsiadującymi gmina Murów jest najbezpieczniejszą gminą.
Na przykład w gm. Łubniany w miesiącu lipcu ujawniono 12 zdarzeń, w sierpniu 13.
W gm. Dobrzeń Wielki w miesiącu lipcu ujawniono 12 zdarzeń, w sierpniu 26.
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W związku z reorganizacjami w Komisariacie w Dobrzeniu Wielkim ciężko jest zastać 
dzielnicowych na  terenie  naszego rewiru  ale  została  już  podana  informacja  kiedy można 
zastać  policjantów  na  posterunku  w  Murowie:  w  każdy  poniedziałek  między  godziną  
900 a 1100 oraz w każdą środę między godziną 1600 a 1800.

Ad. 5.

1. Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 
2007.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła 
zmiany w budżecie informując, że są to tylko przesunięcia w działach i nie powodują 
one  zwiększenia  budżetu  bądź  niedoboru  budżetowego.  Poinformowała  również  
o wprowadzonej zmianie w projekcie, mianowicie w dziale „gospodarka komunalna” 
nastąpiło zmniejszenie środków i zostały one przesunięte na inwestycję rozbudowy 
strażnicy w Radomierowicach.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  12  głosami  „za”  i  przy  3  głosach 
„wstrzymujących”–  podjęła  uchwałę  Nr  VIII/37/2007  w  sprawie  dokonania  zmian 
budżetu gminy na rok 2007, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Przewodnicząca  odczytała uchwałę  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
w  budżecie  roku  2008  na  realizację  rozbudowy  budynku  strażnicy  
w Radomierowicach.

Radni  uważają,  że  równie  ważną  inwestycją  jest  remont  biblioteki  
w St. Budkowicach i remont ten był wcześniej planowany niż budowa remizy. 

Po burzliwej  dyskusji  radnych głos zabrał  Komendant  OSP Radomierowice 
Pan  Bogdan  Rak,  który  zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą  
o podjęcie uchwały. Dodał również, że wóz bojowy jaki otrzymali w ubiegłym roku 
jest wart ponad 80.000 zł i według nowych przepisów musi być garażowany.

Radny  Józef  Segiet  poprosił  Wójta  o  zapewnienie  środków  na  remont 
biblioteki w 2008 r. 

Wójt odpowiedział, że jest szansa na pozyskanie środków z funduszy Odnowy 
Wsi na przeprowadzenie tej inwestycji.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  14  głosami  „za”  i  przy  1  głosie 
„wstrzymującym”–  podjęła  uchwałę  Nr  VIII/38/2007  w  sprawie  zabezpieczenia 
środków  finansowych  w  budżecie  roku  2008  na  realizację  rozbudowy  budynku 
strażnicy w Radomierowicach, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodnicząca  Rady Gminy  odczytała  uchwałę  w sprawie  powołania  zespołu  do 
opiniowania kandydatów na ławników.

Sekretarz Gminy  Pani  Sylwia Dydzik wyjaśniła,  że  w myśl  ustawy z dnia  
27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, kadencja ławników trwa cztery 
lata  kalendarzowe.  Zgodnie  z  tym  Prezes  Sądu  Okręgowego  w  Opolu  zgłosił 
zapotrzebowanie  na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Kluczborku  na  kadencję  
2008 – 2011.
Wyboru ławników muszą odbyć się najpóźniej do 31.10.2007r. Przed przestąpieniem 
do  wyborów  Rada  Gminy  powołuje  zespół,  którego  zadaniem jest  przedstawienie 
Radzie Gminy na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 
spełniania  przez  nich  wymogów  określonych  w  ustawie.  Zgodnie  z  powyższym 
przedstawia  się  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  do  opiniowania 
kandydatów na ławników.
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Poinformowała  również,  że  komisje  wyłoniły  ze  swojego  składu  po  jednej 
osobie a Wójt Gminy powołał dodatkową osobę spośród pracowników urzędu.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VIII/39/2007  w  sprawie  powołania  zespołu  do  opiniowania  kandydatów  
na ławników, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała uchwałę  w sprawie  regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów.

Przewodnicząca  poinformowała  również,  że  w  projekcie  uchwały  zostały 
naniesione  poprawki,  które  były  wnioskowane  na  komisjach.  Wszystkie  komisje 
zostały poinformowane o poprawkach i zgodnie głosowały nad ich wniesieniem do 
regulaminu.

Pani  Halina  Badowska  Dyrektor  PSP w  Starych  Budkowicach  uznała,  że  
w regulaminie brak jest wzmianki o sposobie postępowania z bezpańskimi psami.

Przewodnicząca  poinformowała  Panią  Dyrektor,  że  w  sprawie  zasad  
i  warunków  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  gminy  Murów  została 
podjęta odrębna uchwała.

Radny J. Segiet  zapytał  Wójta czy jest  wyznaczona osoba, która zajmie się 
sprawą padłego zwierzęcia na wypadek nieobecności Wójta.

Wójt  odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  taką  funkcję  sprawuje  pracownik 
Urzędu lecz nie  mieszka  on na terenie  gminy więc  w najbliższym czasie  zostanie 
powołany urzędnik z terenu gminy.

Sołtys  Z.  Hink zapytał  czy na terenie  gminy można budować przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.

Wójt zapewnił, że regulamin tego w żadnym wypadku nie zabrania.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  13  głosami  „za”  i  przy  1  głosie 
„wstrzymującym”  –  podjęła  uchwałę  Nr  VIII/40/2007  w  sprawie  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów,  która stanowi załącznik  
Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia 
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości.

Pani  Sekretarz  wyjaśniła,  że  Wojewoda  Opolski  w  powyższej  uchwale  
z dnia 28 czerwca 2007 r. wskazał kilka uchybień i zwrócił się z pytaniem czy Rada 
Gminy wyeliminuje je we własnym zakresie. Stąd też ponownie został przedstawiony 
projekt uchwały z wyeliminowanymi naruszeniami.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  VIII/41/2007  w  sprawie  określenia  zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres 
dłuższy  niż  trzy  lata  oraz  określenia  bonifikaty  przy  sprzedaży  nieruchomości, 
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

6. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  skargi  Wojewody 
Opolskiego.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że uchwała dotycząca ustalenia opłat za świadczenia 
prowadzonych przez Gminę Murów przedszkoli publicznych została zaskarżona przez 
Wojewodę do WSA lecz Rada Gminy może uchylić uchwałę w ciągu trzydziestu dni 
od daty wpłynięcia skargi bądź też przekazać skargę do Sądu w celu rozpatrzenia. 
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VIII/42/2007 w sprawie  skargi Wojewody Opolskiego, która stanowi załącznik  
Nr 16 do niniejszego protokołu.
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7. Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  uchwałę  w  sprawie  pozbawienia  drogi  
z terenu gminy Murów kategorii drogi gminnej i zaliczenie do drogi wewnętrznej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VIII/43/2007 w sprawie pozbawienia drogi z terenu gminy Murów kategorii drogi 
gminnej  i  zaliczenie  do  drogi  wewnętrznej, która  stanowi  załącznik  
Nr 10 do niniejszego protokołu.

8. Przewodnicząca  Rady Gminy  odczytała  uchwałę  w sprawie  regulaminu cmentarza 
komunalnego w Zagwiździu.

Radny  Jozef  Sowada  złożył  wniosek  o  wprowadzenie  dwóch  poprawek, 
mianowicie w § 4 ust. 3 okres trzech miesięcy podania do wiadomości o likwidacji 
grobu  jest  za  krótki,  proponuje  zatem  aby  informację  o  likwidacji  podać  na  
12  miesięcy  przed  zamierzoną  likwidacją  oraz  w  §  6  pkt.  1  ust.  2  mówiącym  
o przebywaniu nieletnich dzieci do lat 14 bez opieki osób dorosłych, należy zmienić 
wiek na 10 lat.

Radni  po  przedyskutowaniu  propozycji  radnego  Sowada  uznali,  że  
pierwsza poprawka jest słuszna a w § 6 pkt. 1 ust. 2 można wykreślić gdyż dzieci będą 
odwiedzały groby bliskich bez względu na zapis w regulaminie a odpowiedzialność za 
nieletnie dzieci i tak spoczywa na rodzicach bądź prawnych opiekunach.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad pierwszą poprawką 
do projektu uchwały o zamianie okresu 3 miesięcy na 12 miesięcy.

Rada Gminy w obecności  15 radnych jednogłośnie  zaakceptowała pierwszą 
poprawkę.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad drugą poprawką do 
projektu uchwały o wykreślenie w § 6 pkt. 1 ustępu 2 oraz zmianą numeracji punktów.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  jednogłośnie  zaakceptowała  drugą 
poprawkę.

Następnie Przewodnicząca Zarządziła głosowanie nad uchwałą po dokonanych 
poprawkach.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr VIII/44/2007 w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Zagwiździu, która 
stanowi załącznik Nr 11  do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 7.
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Radny Józef Sowada złożył wniosek dotyczący uzupełnienia i poprawki protokołu  
z poprzedniej sesji.

1. na str. 5 w wierszu 2 od góry napisać, że głosów było 6 a nie 5,
2. na str. 5 w wierszu 18 licząc od góry dopisać dwa zdania w brzmieniu:

„Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie  nad  poprawką  do  projektu  uchwały  
w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Mariusza Kotullę.”
„Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  9  głosami  „za”  i  przy  5  głosach 
„wstrzymujących”  – podjęła uchwałę Nr VII/35/2007 w sprawie  przeprowadzenia 
konsultacji  z  mieszkańcami  gminy Murów w sprawie  wprowadzenia  dodatkowych 
nazw  miejscowości  w  języku  niemieckim,  która  stanowi  załącznik  Nr  11  
do niniejszego protokołu.”
Zgodnie z § 37 pkt 1 Statutu Gminy nie później niż na najbliższej sesji radni mogą 

zgłaszać poprawki do protokołu przy czym o uwzględnieniu decyduje Przewodniczący rady 
Gminy po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.

Protokolant  Beata  Hombek  wyjaśniła,  że  istotnie  wystąpił  błąd  podczas 
protokołowania wobec czego wniosek radnego jest jak najbardziej słuszny.

Przewodnicząca  zaakceptowała  wniosek  radnego  i  zarządziła  głosowanie  nad 
przyjęciem protokołu po dokonaniu poprawek oraz uzupełnień. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 8.

Radny Kazimierz Kuca zapytał Wójta czy będzie robiona droga przez hutę.
Wójt wyjaśnił, że przyszły kupiec huty nie chce aby była prowadzona przez ten teren 

droga.
Radny Mariusz Kotulla zwrócił się z pytaniem do Wójta czy jest już odpowiedź na 

jego wniosek z poprzedniej sesji o ustawienie znaku ograniczającego przejazd samochodami 
ciężarowymi  powyżej  5  ton  na  drodze  z  Murowa do  Grabczoka  oraz  na  skrzyżowaniu  
w Brynicy prowadzącym do Murowa i przy wyjeździe z Brynicy w stronę Grabczoka.

Obecny na sesji Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek obiecał, że wyjaśni tą sprawę, 
gdyż  podczas  ostatniej  rozmowy z  Dyrektorem ZDP Panem Dziadkiewiczem nie  uzyskał 
informacji iż takowy wniosek do ZDP wpłynął.

Radny Kotulla zaproponował również zamontowanie na głównej drodze w Murowie 
progów spowalniających.

Radna  Powiatowa  Pani  Barbara  Kamińska  udzieliła  odpowiedzi,  że  niestety  na 
drogach powiatowych nie można montować takich progów, jedynie na drogach osiedlowych.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  wnioskuje  o  przegląd  i  naprawę  uszkodzonej 
nawierzchni oraz poboczy na drodze powiatowej na odcinku z Murowa do Kup.

Radny Powiatu Pan Rudolf Mohlek obiecał, że zanim wniosek wypłynie  z Urzędu do 
ZDP on już poruszy tą sprawę u Dyrektora.

Radny  Sowada  nawiązał  także  do  wcześniejszych  monitów  odnośnie 
przeprowadzanych  remontów  dróg  na  terenie  gminy.  Otóż  w  dalszym  ciągu  są  drogi 
remontowane podczas złych warunków atmosferycznych co ma niestety zły wpływ na jakość 
prowadzonych prac. Dodał również, że sposób „łatania dziur”  podczas deszczu skutkuje tym, 
że  po  przejechaniu  samochodem  jest  on  cały  brudny  i  oblepiony  asfaltem  co  uszkadza 
karoserię.

Radny Sowada ponowił wniosek o ustawienie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” 
na zjeździe z ul. Tartacznej na ul. Wolności.
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Zapytał  również  Wójta  o  wcześniej  poruszoną  kwestię  odnośnie  możliwości 
dofinansowania budowy szamb ekologicznych na prywatnych posesjach.

Wójt zobowiązał się do wyjaśnienia tej sprawy na najbliższej sesji.
Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem do Pana Mohlek czy można w jakikolwiek 

sposób ograniczyć ruch ciężkich pojazdów, które powodują niszczenie nawierzchni.
Pan Mohlek odpowiedział,  że  nie  widzi  sposobu rozwiązania  tej  sprawy gdyż nie 

jesteśmy w stanie zamknąć wszystkich dróg na terenie gminy.
Radny Józef Segiet  zwrócił  się z pytaniem do Wójta jak daleko są zaawansowane 

prace związane z wymianą lamp i z regulacją rzeki Budkowiczanka oraz czy droga do posesji 
Pana Bort zostanie utwardzona.

Do Radnych Powiatu  zwrócił  się  z  prośbą  o  monitowanie  w sprawie  uprzątnięcia 
poboczy w St. Budkowicach z zalegającego grysu gdyż nie został on uprzątnięty pomimo 
jego  wcześniejszej  interwencji  w  ZDP  a  powoduje  on  niestety  zatykanie  studzienek 
kanalizacyjnych.

Sołtys St. Budkowic Pan Hink poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Wójtem 
aby  uprzątnięciem  mógł  zająć  się  pracownik  interwencyjny  a  jeśli  chodzi  o  zatkaną 
kanalizację to prosi o wyjaśnienie kto się tym zajmie bo pracownik interwencyjny sam tego 
nie zrobi.

Pan Mohlek poinformował sołtysa, że sprawa kanalizacji jest znana w ZDP i jeszcze 
w tym roku zostanie ona naprawiona.

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta z pytaniem czy zostaną naprawione 
lampy w Murowie na ul. Wolności.

Wójt  udzielił  odpowiedzi radnemu Segiet,  mianowicie w 2008 r.  na pewno będzie 
przeprowadzana  regulacja  rzeki  Budkowiczanka,  uzyskał  na  piśmie  potwierdzenie  
od Dyrektora WZMiUW.

Jeśli  chodzi  o wymianę i  naprawę lamp to w chwili  obecnej  nie  przeprowadzamy 
takich prac gdyż w miesiącu sierpniu została podpisana umowa na wymianę wszystkich lamp 
na  terenie  gminy  na  energooszczędne  i  do  trzech  miesięcy  będą  one  wymienione.  W 
miejscach gdzie lamp nie było będą zakładane lecz także będą demontowane w miejscach 
gdzie ich jest za dużo.

Jeśli chodzi o utwardzenie drogi do posesji Pana Bort to już w przyszłym miesiącu 
zostanie to zrobione.

Radna Lidia Urban zwróciła uwagę na brak tablic z nazwami miejscowości.
Radny Powiatu Pan Mohlek poinformował, że nowe tablice zostaną postawione.

 Radna Urban zwróciła również uwagę na zagrożenia jakie stwarzają lipy, które rosną 
przy  drogach  powiatowych.  Korony  tych  drzew  są  tak  rozrośnięte,  że  wchodzą  w  linie 
energetyczne co z kolei powoduje częste ich zrywanie.

Sołtys  Hink  dodał,  że  otrzymał  pismo  od  Wójta  iż  została  powołana  komisja  do 
ocenienia  przydrożnych  drzew  oraz  jeśli  będzie  pracownik  zakładu  energetycznego  
to również jakości linii energetycznych.

Wójt  poinformował,  że  komisja  odwiedzi  teren gminy już w najbliższych dniach  
a  sołtysi powinni uczestniczyć w przeglądzie.

Radna Powiatu Pani Barbara Kamińska uważa,  że Wójt czy Rada Gminy powinni 
wystąpić z pismem do ZDP o poinformowaniu kiedy i jaka komisja będzie przeprowadzała 
odbiór  prac  drogowych  aby  w  tych  czynnościach  mógł  wziąć  udział  pracownik  urzędu  
bo to w końcu na naszym terenie zdarzają się przypadki złej jakości wykonanych prac.

Wójt odpowiedział, że uwaga jest słuszna lecz Dyrektor Dziadkiewicz sam decyduje 
o terminach odbiorów prac i nie uważa aby pracownik urzędu był potrzebny przy odbiorze.
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Radny Gaweł  Henryk podziękował  Wójtowi  za  wyremontowanie  drogi  w Czarnej 
Wodzie  lecz  prosi  również  o  uzupełnienie  w  kilku  miejscach  drobnym  kamieniem gdyż 
ponownie zaczynają się wybijać dziury.

Kierownik GOPS Pani Maria Skrzypek zwróciła się do Radnego Powiatu w sprawie 
przejścia dla pieszych tzw. „zebry”, w chwili obecnej znajduje się  ona na wjeździe na teren 
nowego obiektu GOPS, czy taka sytuacja jest dopuszczalna.

Radny  Mohlek  zobowiązał  się  do  przeprowadzenia  rozmowy  z  Dyrektorem 
Dziadkiewiczem,  poinformował  również,  że  kolejne  drzewa  na  terenie  gminy  zostaną 
obłowione jeszcze w tym roku a w przyszłym roku może być to kontynuowane.

Radny Nowicki powrócił jeszcze do sprawy drogi prowadzącej na boisko w Murowie. 
Widzi, że jest tam układana kostka a słyszał, że właściciel ENZO planuje zamknąć tą drogę.

Wójt potwierdził, że właściciel wystąpił do Urzędu z pytaniem czy na drodze gminnej 
może wyłożyć kostkę i uzyskał zgodę i na pewno nie będzie zamykał czy odgradzał dojścia 
na boisko.

Sołtys Radomierowice Pani Ewa Hasik zwróciła się z prośbą do Wójta o możliwość 
naprawy  nawierzchni  drogi  między  Młodnikiem  a  Starymi  Budkowicami.  Jest  to  droga 
gminna a została zniszczona przez maszyny leśne nadleśnictwa Turawa.

Kolejną sprawą jaką poruszyła Pani sołtys jest zła komunikacja autobusowa na terenie 
gminy  a  zwłaszcza  brak  połączeń  do  Młodnika,  Radomierowice  i  Grabic.  Młodzież 
dojeżdżająca do szkół ma problemy z powrotem do domów gdyż jest zbyt mało połączeń  
i o późnych godzinach. Poinformowała, że tą sprawą zajmuje się wraz z sołtysem z Młodnika 
Panią Marią Gowin i mimo wielu próśb kierowanych do PKS Kluczbork i Opole niestety 
niewiele udało się załatwić.

Wójt odpowiedział, że problem ten dotyczy całej gminy i Urząd także działa w tej 
sprawie dążąc do poprawy sytuacji.

Wójt obiecał również, że wspomniana droga zostanie wyrównana.
Także  radny  Segiet  zwrócił  się  do  Wójta  z  prośbą  o  wyrównanie  ul.  Grabickiej  

w Starych Budkowicach.
Sołtys Zagwiździa Pan Krystian Warzyc w imieniu Rady Sołeckiej zaprosił obecnych 

na dożynki gminne, które odbędą się na terenie zabytków w Zagwiździu 30 września 2007r.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  pismo  skierowane  do  zarządu  LZS  

St. Budkowice, które jest odpowiedzią na zażalenie klubu na działalność Komisji Rewizyjnej.
Poinformowała  również  o  wniosku  mieszkańców  Murowa  o  ustalenie  stałych 

terminów konsultacji z radnymi z Murowa.
Radni  stwierdzili,  że  wniosek  jest  słuszny  i  zobowiązali  się  do  poinformowania 

Przewodniczącej o terminach konsultacji dla mieszkańców.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  o  godzinie  
14:20 zamknęła sesję.
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