
PROTOKÓŁ Nr XII/2008
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 21 lutego 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Lisek o godz. 10:00 otworzyła XII 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 Rady Gminy poinformowała, że na komisjach radni zapoznali się  
z planami odnowy miejscowości Murów i Stare Budkowice, wobec czego projekt uchwały 
dotyczący zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zagwiździe został rozszerzony o te dwa 
dodatkowe  sołectwa,  ponadto  do  Rady  Gminy  wpłynął  wniosek  Przewodniczącej  Rady 
Gminy o rezygnacji  z  funkcji  Przewodniczącego Rady Gminy w Murowie,  wobec czego 
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. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gminie Murów.
5. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Gminy Murów:

1) podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady 
Gminy Murów.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Murów:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Murów,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej
3) ustalenie zasad głosowania,
4) przeprowadzenie tajnego głosowania,
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany  uchwały  Nr  XI/57/2003  z  dnia  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie 

dotyczącej minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe;
2) zatwierdzenia  planów  odnowy  miejscowości:  Zagwiździe,  Murów  i  Stare 

Budkowice;
3) 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 2008 roku;

4) utworzenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Murowie  i  nadania 
statutu

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

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad, wobec 
czego przystąpiono do głosowania.
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Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27 grudnia 2007 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad. 2.

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

− co tygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy;
− sprawy bieżące.
Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 3.

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

Do  przedstawionego  sprawozdania  radny  Józef  Segiet  wystosował  następujące 
pytania:

1. Jakie są ustalenia odnośnie remontu budynku biblioteki w Starych Budkowicach;
2. Jaki jest efekt spotkania w Nadleśnictwie Turawa odnośnie remontu dróg;
3. Czy są konkretne ustalenia dotyczące budowy wodociągu w Okołach i  Czarnej 

Wodzie.
Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  także  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniami  do 

przedstawionego sprawozdania:
1. Jakie zostały poczynione ustalenia odnośnie sprzedaży byłej huty;
2. Co zostało ustalone z Dyrektorem WZMiUW odnośnie uregulowania koryta rzeki 

Budkowiczanka.
Wójt udzielił radnemu Segiet odpowiedzi w kolejności zadawanych pytań:

1. Na  remont  kapitalny  biblioteki  został  wykonany  projekt,  lecz  po  konsultacji  
z  sołtysem  Starych  Budkowic  uznano,  że  należy  go  rozszerzyć  
i zmodyfikować aby móc wystąpić o dofinansowanie z Unii;

2. Nadleśnictwo Turawa zgodziło się wyremontować część dróg zniszczonych przez 
ich sprzęt, lecz Nadleśnictwo Kup uważa, że remont dróg gminnych należących do 
gminy Murów, konkretnie droga w Czarnej Wodzie, należy tylko do Wójta Gminy 
Murów, wobec czego nie możemy liczyć na pomoc z ich strony;

3. Na spotkaniu dotyczącym budowy wodociągu w Okołach został utworzony wśród 
mieszkańców  Społeczny  Komitet  Budowy  Wodociągu,  Komitet  ma  założone 
konto bankowe, na które każdy z mieszkańców wpłaci 800 zł. Na chwilę obecną 
czekamy na nabór wniosków o dofinansowanie. Kiedy tylko nabór ruszy, zostanie 
złożony wniosek i nie czekając na rozstrzygnięcie, zacznie się budowę wodociągu. 
Jeśli nie dostaniemy dofinansowania z Unii będziemy musieli pokryć  inwestycję 
z własnych środków. Na chwilę obecną niestety jeszcze nie wiadomo kiedy nabór 
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ruszy, nie można także teraz zaciągnąć kredytu na budowę wodociągu gdyż Unia 
nie  dofinansuje  nam  zadania,  które  sami  rozpoczęliśmy  nie  czekając  na 
rozpoczęcie naboru o dofinansowanie.

Wójt  udzielił  również  odpowiedzi  Wiceprzewodniczącemu informując,  iż  na dzień 
dzisiejszy są dobre rokowania jeśli chodzi o sprzedaż huty, gdyż jest trzech potencjalnych 
kupców, wobec czego zostanie dokonany podział  i  w niedługim czasie powinno dojść do 
sprzedaży.  Natomiast  już  w  maju  powinny  nastąpić  prace  melioracyjne  na  rzece 
Budkowiczanka.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach Pani Zofia Golec zapytała 
Wójta ile wynosi kwota długu jaka wpłynie do budżetu gminy po sprzedaży huty i na jaki cel 
zostanie ta kwota zagospodarowana.

Wójt wyjaśnił, że jest to kwota ponad 100 tyś. i zostanie ona wprowadzona do budżetu 
jako zapewnienie wykonania zaplanowanych inwestycji.

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej żadnych uwag i zapytań.
Następnie  głos  zabrał  Sołtys  Starych  Budkowic  Pan  Zygmunt  Hink,  który 

poinformował,  że  brał  udział  w dwóch seriach szkoleń,  za  co dziękuje Urzędowi Gminy, 
który umożliwił wzięcie udziału w tych szkoleniach a dotyczyły one organizacji stowarzyszeń 
oraz odnowy wsi. Szkolenia te są bardzo pomocne, dzięki temu Stowarzyszenie Miłośników 
Budkowic  jest  już  w  przygotowaniu  oraz  powstał  plan  odnowy  miejscowości  Stare 
Budkowice.

Sołtys poinformował, że na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Mienia … złożył 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt, mianowicie o informacji na temat 
stanu azbestu i  pomocy gminy w legalnym jego pozbywaniu się  przez  mieszkańców, nie 
został on do porządku wprowadzony, prosi o wyjaśnienie tego faktu.

Minął rok od wyborów sołeckich i w tym czasie odbyło się tylko jedno szkolenie dla 
sołtysów dotyczące spółki wodnej, żadnych dodatkowych, merytorycznych szkoleń nie było 
a  szkolenia  takie  są  konieczne.  Na  chwilę  obecną  sołectwo  Stare  Budkowice  otrzymało 
kolejne pismo z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, która niestety jest zbyt mała 
aby  pomieścić  wszystkie  ważne  informacje.  Od  sołtysów  wymaga  się  zatem  rzeczy 
niemożliwych  do  zrealizowania  dlatego  też  sołtys  podtrzymuje  zdanie,  że  potrzebne  są 
szkolenia  z  zakresu  obowiązków  sołtysów.  Ponadto  uważa,  że  każde  sołectwo  powinno 
otrzymać porządną, zamykaną tablicę tylko na ogłoszenia sołeckie oraz z Urzędu.

Sołtys  poinformował  również  o  realizacji  budżetu  sołeckiego,  mianowicie  zostało 
założone 100 m krawężnika.

Sołtys poruszył również problem firm wywożących odpady komunalne, mianowicie 
Eko – Trans, który zawiera umowy tylko prywatnie i Remondis, zawierający umowę z gminą 
jak  i prywatne. Ponadto obie firmy dostarczają worki do segregacji odpadów lecz są różne 
wytyczne co do zawartości tych worków, czego efektem jest to, że firma Eko – Trans nie 
odbiera  niektórych  worków  argumentując,  że  do  worków  tych  trafiają  nieodpowiednie 
odpady, natomiast firma Remondis odbiera worki z takimi odpadami bez problemów. Wobec 
czego sugestia sołtysa jest taka aby urząd zaingerował i uregulował co poszczególne firmy 
powinny odbierać jako odpady segregowane.

Sołtys złożył również wniosek o przygotowanie na kolejną sesję informacji o ilości 
przygotowanych wniosków o dofinansowanie na lata od 2008 do 2013.

Radny  Segiet  poparł  sołtysa  odnośnie  ingerencji  urzędu  w  kompetencje  firm 
wywożących odpady komunalne.

Wiceprzewodniczący Józef  Sowada odwołał  się  do wniosku sołtysa o rozszerzenie 
porządku obrad i wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji ustalono, żeby nie zmieniać porządku 
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obrad lecz zobowiązać Wójta o zdobycie wszelkich informacji na temat utylizacji azbestu  
i wyjaśnić mieszkańcom gminy w jaki sposób należy postępować.

Następnie głos zabrał Wójt, wyjaśniając sołtysowi, że na terenie gminy działa sześć 
firm zajmujących się utylizacją azbestu, co jest oczywiście odpłatne. W budżecie na 2008 rok 
nie  zostały  zaplanowane  środki  na  dopłaty  do  utylizacji  azbestu  jak  to  ma  miejsce  
w  niektórych  gminach  na  Opolszczyźnie.  Natomiast  w  kwestii  umów  zawartych  
z poszczególnymi firmami wywożącymi odpady komunalne, urząd nie jest kompetentny aby 
weryfikować  prywatne  umowy lub  cokolwiek  nakazywać  tym firmom.  Z  kolei  na  temat 
tworzenia projektów o dofinansowanie Wójt wyjaśnił, że aby zrobić jakiś projekt muszą być 
zabezpieczone w budżecie środki, ponadto są gotowe projekty jak na przykład wodociąg czy 
remont biblioteki w Starych Budkowicach, które tylko czekają na ogłoszenie naboru.

Ad. 4.

Przewodnicząca  udzieliła  głosu  Aspirantowi  Sztabowemu  –  Ireneuszowi  Swatowi, 
który w imieniu Komendanta Policji  w Dobrzeniu Wielkim oraz jego zastępcy przeprosił 
Wójta Gminy za nieobecność pomimo zaproszenia na obrady sesji.

Aspirant  poinformował  obecnych,  że  miniony  rok  był  jednym  z  najlepszych  
w  statystykach  policji,  gdyż  zanotowano  23%  spadek  przestępczości  z  jednoczesnym 
wzrostem  wykrywalności,  co  daje  Komisariatowi  w  Dobrzeniu  Wielkim  1  i  2  miejsce  
w tym zakresie w regionie.

Radny  Segiet  zwrócił  się  do  Aspiranta  z  prośbą  o  wyjaśnienie  artykułu 
opublikowanego w NTO, w którym informuje się czytelników, że Gmina Dobrzeń Wielki 
zamierza  dofinansować  Komisariat  w  związku  z  czym  miejscowość  ta  będzie  miała 
zapewnioną  skuteczniejszą  ochronę  ze  strony  Policji,  która  będzie  pełniła  służbę  na 
podobnych zasadach jak Straż Miejska.

Aspirant wyjaśnił,  że w artykule tym znalazło się kilka nieścisłości,  gdyż istotnie  
od 1 kwietnia ruszy program współpracy gminy z Komendą Miejską Policji,  który będzie 
polegał  na  tym,  że  do  służby będzie  mógł  zostać  wystawiony policjant  przebywający  na 
urlopie,  jeśli  zgłosi  taką  możliwość,  co  spowoduje,  że  policjantów  patrolujących  będzie 
znacznie więcej.

Sołtys Hink zwrócił się do Wójta z pytaniem czy istnieje taka możliwość aby i nasz 
urząd skorzystał z formy takiej współpracy.

Sołtys Nowych Budkowic Pani Bernadeta Janus zwróciła się do przedstawicieli Policji 
z prośbą o interwencję na ul. Dworcowej w Nowych Budkowicach, gdyż codziennie rano  
ok. godz. 6 oraz po południu przez tą ulicę przejeżdżają samochody z ciężkimi ładunkami 
przy czym nie stosują się do ograniczenia prędkości.

Aspirant wyjaśnił, że jeśli chodzi o nadmierną prędkość to policja musi sprawdzić czy 
istnieją warunki na ustawienie radaru, jeśli taka możliwość istnieje to jak najbardziej jest to 
słuszne i możliwe do przeprowadzenia, natomiast jeśli chodzi o tonaż to do ZDP powinno być 
wystosowane  pismo  o  ustawienie  znaku  ograniczającego  tonaż  a  Policja  potwierdzi,  że 
istnieje taka potrzeba.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił sołtysowi Starych Budkowic, że 
istnieje możliwość współpracy z Policją na zasadzie wprowadzenia dodatkowych płatnych 
służb, lecz w budżecie nie zostały zaplanowane środki na ten cel, więc chcąc wprowadzić ten 
program w naszej gminie należy dokonać zmian w budżecie, rezygnując tym samym z innych 
zaplanowanych zadań.
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Ad. 5.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Murów  odczytała  wniosek  o  rezygnacji  z  funkcji 
Przewodniczącego  Rady  Gminy  Murów,  który  stanowi  załącznik  Nr  5  do  niniejszego 
protokołu.

Przewodnicząca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  Przewodniczącego 
Rady Gminy Murów.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XI/69/2008  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady  Gminy 
Murów, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Dalsze  prowadzenie  obrad  XII  sesji  Rady  Gminy  Murów  poprowadził 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Zarządził powołanie z grona radnych Komisji Skrutacyjnej informując równocześnie, 
że członkowie Komisji nie mogą kandydować na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

Z  grona  radnych  zostali  powołani:  Mariusz  Kotulla,  Adriana  Sternicka,  Brygida 
Sygulka, wyrażając jednocześnie zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Pozostali radni jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji.
Następnie  Wiceprzewodniczący  zarządził  zgłaszanie  kandydatur  na  funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Sebastian Nowicki zgłosił kandydaturę radnego Józefa Sowada, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.
Radna Lidia  Urban  zgłosiła  kandydaturę  radnego  Józefa  Segiet,  który  nie  wyraził 

zgody na kandydowanie.
Wobec braku dalszych kandydatów Wiceprzewodniczący zamknął listę kandydatur.
Wiceprzewodniczący poinformował, że nawet w przypadku tylko jednej kandydatury 

musi się odbyć tajne głosowanie.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  regulamin  głosowania,  który  stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania.
Po zebraniu kart, Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  obliczenia  głosów  oddanych  
w  wyborach  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Murów,  który  stanowi  załącznik  
Nr 8 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania  na  Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został 
Radny Józef Sowada.

Następnie  Wiceprzewodniczący  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

Rada Gminy w obecności 15 radnych i przy jednym głosie „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę Nr XII/70/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z dokonanym wyborem Przewodniczący zaproponował zmianę porządku 
poprzez  dodanie  dodatkowych  punktów,  mianowicie  złożenie  rezygnacji 
wiceprzewodniczącego oraz dokonanie wyboru nowego wiceprzewodniczącego, wobec czego 
nowy porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 
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1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gminie Murów.
5. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Gminy Murów:

1) podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady 
Gminy Murów.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Murów:
1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Murów,
3) ustalenie zasad głosowania,
4) przeprowadzenie tajnego głosowania,
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

7. Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Murów.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów:

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
2) zgłaszanie  kandydatów  na  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 

Murów,
3) ustalenie zasad głosowania,
4) przeprowadzenie tajnego głosowania,
5) podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 

Murów.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany  uchwały  Nr  XI/57/2003  z  dnia  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie 
dotyczącej minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe;

2) zatwierdzenia  planów  odnowy  miejscowości:  Zagwiździe,  Murów  i  Stare 
Budkowice;

3) 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 2008 roku;

4) utworzenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Murowie  i  nadania 
statutu

10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad, wobec 
czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie.
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Ad. 7.

W związku z wyborem radnego Józefa Sowada na Przewodniczącego Rady Gminy 
złożył on rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji Wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Murów.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XII/71/2008 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Murów, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodniczący  zarządził  powołanie  z  grona  radnych  Komisji  Skrutacyjnej 
informując  równocześnie,  że  członkowie  Komisji  nie  mogą  kandydować  na  funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Z  grona  radnych  zostali  powołani:  Mariusz  Kotulla,  Adriana  Sternicka,  Brygida 
Sygulka, wyrażając jednocześnie zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Pozostali radni jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji.
Następnie  Przewodniczący  zarządził  zgłaszanie  kandydatur  na  funkcję 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Kandydaci  do  pełnienia  funkcji  wiceprzewodniczącego  wyrazili  zgodę  na 

kandydowanie a są to radni: Teresa Lisek i Kazimierz Kuca.
Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zamknął listę kandydatur.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  regulamin  głosowania,  który  stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania.
Po zebraniu kart, Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  obliczenia  głosów  oddanych  
w  wyborach  na  wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Murów,  który  stanowi  załącznik  
Nr 12 do niniejszego protokołu.

W  wyniku  tajnego  głosowania  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  wybrana 
została Teresa Lisek.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.

Rada Gminy w obecności 15 radnych i przy jednym głosie „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę  Nr  XII/72/2008  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 
Murów, która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

1. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr XI/57/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie dotyczącej minimalnych stawek 
czynszu za lokale użytkowe.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XII/73/2008  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XI/57/2003  
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z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie dotyczącej minimalnych stawek czynszu za lokale 
użytkowe, która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  planów 
odnowy miejscowości: Zagwiździe, Murów i Stare Budkowice.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XII/74/2008 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Zagwiździe, 
Murów i Stare Budkowice, która stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  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 2008 roku.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XII/75/2008  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 2008 
roku, która stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie i nadania statutu.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XII/76/2008  w  sprawie  utworzenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Murowie i nadania statutu, która stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

Interpelacje nie zostały złożone.
Radna  Antonina  Adamczyk  odczytała  pismo  z  przeprowadzonej  analizy  punktów 

świetlnych. Analiza została przeprowadzona przez radnych oraz sołtysa ze Starych Budkowic.
W piśmie zostały zawarte następujące pytania do wójta:

1. Czy nowo zamontowane słupy oraz lampy przy ul. Dworcowej i Wolności w Murowie 
sfinansowane będą z budżetu czy też z oszczędności powstałych z zamontowania lamp 
energooszczędnych;

2. Czy mieszkańcy sołectwa Stare Budkowice mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie 
wniosków o zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy ul. Wołczyńskiej – zespół 
domów za piekarnią, oraz czy zostaną zdjęte co drugie lampy gdzie na każdym słupie 
świeci lampa a  zostaną one założone w miejscach gdzie ich brakuje co na pewno 
spowoduje oszczędności.

3. Czy zamiast zamieniać słupy na nowe nie można było zamontować nowych słupów 
tam gdzie ich naprawdę brakuje.

Wójt wyjaśnił radnym, że w Starych Budkowicach są założone dodatkowe lampy, np. 
na  ul.  Targowej,  będą dodatkowe punkty świetlne  na ul.  Młyńskiej  oraz za posesją  Pana 
Szymańca.  Przypadki,  o  których  mówi  radna  Adamczyk,  że  w  niektórych  miejscach  
w Zagwiździu świecą lampy na wszystkich słupach gdzie miała być co druga zdjęta, zdarzają 
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się także w Starych Budkowicach, gdzie przed ośrodkiem zdrowia świecą wszystkie lampy, 
podobnie jak na ul. Targowej i kilku jeszcze innych ulicach. Jest także wiele miejsc na terenie 
gminy  gdzie  brakuje  oświetlenia  i  nie  zostało  ono  zamontowane  lecz  w  szczególnych 
przypadkach będą montowane lampy. 

Przewodniczący Rady Gminy sprostował, że  jeśli chodzi o nowo zamontowane słupy 
oraz lampy przy ul. Dworcowej i Wolności w Murowie to nie jest to inwestycja gminy lecz 
zakładu energetycznego.

Radny  Segiet  dodał,  że  jest  wiele  miejsc  gdzie  można  ściągnąć  lampy,  nawet  
w Starych Budkowicach ale jeśli  mamy do tego podejść rzetelnie to takie miejsca można 
wskazać również w Murowi, Zagwiździu i innych miejscowościach. W zamian za to można 
zamontować dodatkowe oświetlenie w miejscach gdzie ich brakuje.

Wójt wyjaśnił radnym, że na każdej komisji były te problemy omawiane i nie została 
jeszcze zakończona inwestycja modernizacji oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że do Rady Gminy wpłynęło 
zaproszenie  od  Wójta  gminy  zbiorczej  Vallendar  dla  Wójta  Gminy  Murów i  radnych  na 
obchody  10  –  lecia  podpisania  układu  partnerskiego  między  gminą  Murów  i  Vallendar. 
Obchody odbędą się 31 maja o godz. 11 w ratuszu w gminie Vallendar.

Chętni do wzięcia udziału powinni zdeklarować taką wolę do dnia 1 kwietnia 2008 
roku.

Ad. 11.

Radny Segiet złożył następujące wnioski:
1. zwrócić się do zakładu energetycznego o wyjaśnienie i wyeliminowanie częstych 

braków w dostawie energii na terenie gminy Murów;
2. wystąpić  do  gminy Łubniany  z  prośbą  o  uprzątnięcie  odcinka  drogi  z  Kał  od 

przejazdu w stronę Jełowej. Wzdłuż tej drogi zalegają ogromne ilości śmieci;
3. uprzątnąć  teren  wysypiska  gałęzi  w  Starych  Budkowicach  z  jednoczesnym 

wyrównaniem terenu;
4. wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o uprzątnięcie dróg i poboczy na terenie 

gminy;
5. wystąpić do PKP o uprzątnięcie stacji kolejowych w Laskowicach i Tułach.

Radna Adamczyk wnioskuje o wystąpienie do firm wywożących odpady komunalne 
o częstsze odbieranie odpadów wielkogabarytowych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo skierowane do Kierownika GOPS Pani 
Marii  Skrzypek  będące  odpowiedzią  na  zarzuty  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Murowie zawarte w piśmie Nr GOPS.111 – 337/2007 z dnia 07.12.2007 r.

Radny Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem jak daleko zaawansowane są sprawy 
z przystąpieniem gminy do stowarzyszenia OROT.

Wójt wyjaśnił radnemu, że tak jak wspominał na posiedzeniach każdej komisji jest to 
propozycja, którą przedstawi na kolejnej sesji.

Wójt poinformował również radnych, że z końcem roku 2007 został przygotowany 
wniosek  o  przyznanie  grantu  na  dofinansowanie  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego, 
wniosek  został  rozpatrzony pozytywnie  wobec  czego nasze  centrum zostało  doposażone  
w dodatkowy sprzęt komputerowy. Ponadto od dnia 1 lutego 2008 r. rozpoczęło działalność 
Centrum Kształcenia na Odległość na wsiach z siedzibą w bibliotece w Murowie. W ramach 
tego  projektu  otrzymaliśmy  10  komputerów  z  dostępem  do  Internetu,  oprogramowanie, 
komplet  urządzeń  przystosowanych  do  potrzeb  niepełnosprawnych,  10  kompletów  mebli 
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biurowych,  telefax  i  drukarkę.  Dodatkowych  informacji  na  temat  projektu  i  oferty 
bezpłatnych kursów można uzyskać u pracownika urzędu gminy oraz na stronie internetowej 
gminy Murów.

Następnie głos zabrał sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink, który zdeklarował, 
że OSP Stare Budkowice pomoże w uprzątnięciu gałęzi z wysypiska oraz zaproponował aby 
prace te odbyły się ok. połowy kwietnia.

Następnie sołtys złożył następujące wnioski:
1. na  ternie  sołectwa  Stare  Budkowice  jest  zatrudniona  osoba  do  sprzątania, 

sołtys  wnioskuje  o  zmianę  personalną  zatrudnienia,  gdyż  jest  to  starszy  
i schorowany pan;

2. zlecać zawieszanie lamp po uprzednim uzgodnieniu z Radą Sołecką oraz po 
uwzględnieniu wniosków mieszkańców;

3. sołtys prosi o konkretną informację czy nowo montowane słupy są inwestycją 
zakładu energetycznego czy też remontem zleconym przez urząd;

4. wprowadzić do porządku obrad kolejnej sesji temat azbestu;
5. przeprowadzić rekontrolę ewidencji posiadanego azbestu;
6. przygotować  od  strony  prawnej  i  administracyjnej  powołanie  konwentu 

sołtysów;
7. czy sołtys ma obowiązek roznosić nakazy płatnicze, czy leży to w ramach jego 

obowiązków czy też powinno to być realizowane w ramach umowy zlecenia.

Wójt udzielił sołtysowi odpowiedzi na pytanie dotyczące nowo montowanych słupów, 
mianowicie zostały one wymienione przez zakład energetyczny, gdyż stare słupy stanowiły 
zagrożenie dla mieszkańców mogąc w każdej  chwili  się  złamać,  zostały one wymienione 
tylko i wyłącznie w ramach bezpieczeństwa a nie ze względów estetycznych.

W sprawie nakazów płatniczych odpowiedzi sołtysowi udzieliła Sekretarz Gminy Pani 
Sylwia  Dydzik  wyjaśniając,  że  zgodnie  z  art.  …  Ordynacji  Podatkowej  jedną  z  form 
doręczania  nakazów płatniczych  jest  doręczanie  za  pośrednictwem sołtysa.  Jest  to  forma 
tańsza od doręczania za pośrednictwem poczty.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  zebranych,  że  będzie  pełnił  dyżury  
w Urzędzie Gminy zawsze w czwartki miedzy godziną 1100 a 1300, dodał również, że będzie 
się starał być wcześniej czyli od godz. 1000 do 1400.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:50 zamknęła sesję.
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