
PROTOKÓŁ Nr XIV/2008
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 19 czerwca 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył IX sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, 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.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  skargę  Pana  Krystiana  Kuczera  
z dnia 16 czerwca 2008 r. na sposób i tryb załatwiania spraw przez Wójta Gminy Murów. 

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.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że  na  komisjach radni  zapoznali  się  
z  dodatkowym  projektem  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu 
inwestycyjnego, wobec czego porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów

a. protokół  z  przeglądu  przeciwpożarowego  sporządzony  przez  Komisję  
Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008;
2) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa;
3) przystąpienia  Gminy  Murów  do  Opolskiej  Regionalnej  Organizacji 

Turystycznej;
4) zasad korzystania ze stołówek szkolnych;
5) opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów;
6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów;
7) przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. 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.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 24 kwietnia 2008 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
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Ad. 2.

W związku z nieobecnością na Sesji Wójta Rady Gminy, sprawozdanie z działalności 
Wójta w okresie między sesyjnym,  która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu  
przedstawiła Pani Danuta Bartczak pełniąca funkcję zastępcy Wójta Gminy Murów.

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag ani zapytań.
Komendant  Gminny  OSP  Pan  Bogdan  Rak  przedstawił  protokół  z  przeglądu  

w placówkach oświatowych przeprowadzony w dniu 13.05.2008 r.,  który stanowi załącznik 
Nr 6 do niniejszego protokołu.

Sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink zwrócił się do Komendanta z pytaniem 
czy przegląd obejmował również stan hydrantów w sołectwach.

Komendant wyjaśnił, że przegląd dotyczył tylko placówek oświatowych.
W związku z powyższym sołtys złożył wniosek o przeprowadzenie rekontroli sieci 

hydrantowej, gdyż część hydrantów jest niesprawna i pomimo wnioskowania o ich naprawę, 
nie zostały one naprawione.

Następnie  sołtys  przedstawił  sprawozdanie  ze  swojej  działalności.  Poinformował  
o pobycie w partnerskiej gminie Vallender gdzie obchodzono 10 – lecie partnerstwa gmin 
Murów – Vallender. Zostały zamontowane nowe lampy na terenie sołectwa, lecz nie jeszcze 
wszystkie, więc ma nadzieję, że pozostałe lampy zostaną wkrótce zamontowane.

Sołtys poinformował również,  że od pewnego czasu prowadzi nadzór nad pracami 
wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych na terenie  sołectwa i  niestety  wraca 
problem gromadzenia nieczystości.  Prosi  więc aby wskazać miejsce,  w którym mogą być 
gromadzone  wszelkie  nieczystości  powstałe  w  czasie  prac  interwencyjnych  na  terenie 
sołectwa.

Kolejną  sprawą  jaką  poruszył  sołtys  jest  pismo  jakie  otrzymał  z  Urzędu  Gminy  
w sprawie przedłożenia projektu rozwoju sołectwa do konsultacji w urzędzie. Nadmienił,  
że wzorem wielu innych gmin powinno powstać u nas biuro promocji, które zajęło by się 
przygotowaniem i pisaniem wniosków o dofinansowanie, gdyż w naszym przypadku ciężko 
wymagać  od  członków  rady  sołeckiej  aby  przy  każdej  zmianie  rozporządzenia  odnośnie 
planów  rozwoju  miejscowości,  dokonywali  oni  zmian  we  wcześniej  przygotowanych 
projektach. 

Ad. 3.

1. Skarbnik Gminy Pani  Teresa Kuca  odczytała uchwałę  w sprawie  dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2008. Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XIV/101/2008 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2008,  
która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów sołtysa.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XIV/102/2008 w sprawie  zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa,  która 
stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  Gminy 
Murów do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
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Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XIV/103/2008 w sprawie  przystąpienia Gminy Murów do Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zasad  korzystania  
ze stołówek szkolnych.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XIV/104/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, która stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  opłat  za  świadczenia  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki 
Społecznej  Pan  Kazimierz  Kuca  poinformował,  że  na  posiedzeniu  komisji  radni 
przyjęli  inne stawki  w § 2,  mianowicie  w podpunkcie  a:  35 zł.  a  w podpunkcie  
b: 40 zł.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zarządził  głosowanie  nad  wprowadzoną 
poprawką: za pozostawieniem stawki w podpunkcie a: 30 zł. głosowało 10 radnych, 
5 radnych było za stawką 35 zł.; za pozostawieniem stawki w podpunkcie b: 35 zł. 
głosowało 10 radnych, 5 radnych było za stawką 40 zł.

Przewodniczący  Rady  Gminy  ponownie  odczytał  projekt  uchwały  
po przegłosowaniu stawek, które pozostały nie zmienione w stosunku do pierwotnego 
projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności  15  radnych – 10 głosami  „za”  –  3  głosami  „przeciw”  
i przy 2 głosach „wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr XIV/105/2008 w sprawie 
opłat  za  świadczenia  w  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Murów,  
która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący Rady Gminy  odczytał uchwałę  w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Murów. 
Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik wyjaśniła, że Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  urzędach  gmin,  starostwach 
powiatowych i urzędach marszałkowskich wprowadziło nowe tabele wynagrodzenia 
zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego  dla  Wójtów.  Dotychczas  pobierane 
wynagrodzenie  przez  Wójta  Gminy  Murów  jest  niższe  od  dolnego  progu 
wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego  ustalonego  w  załączniku 
rozporządzenia.  Wynika  z  tego,  że  wynagrodzenie  Wójta  należy  zwiększyć  
aby mieściło się w kwotach ustalonych w tabeli rozporządzenia. Zgodnie § 3 w/w 
rozporządzenia kwoty wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu mają zastosowanie 
do wynagrodzeń należnych od dnia l stycznia 2008 roku.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XIV/106/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów, która 
stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  wieloletniego 
programu inwestycyjnego.
Radny Józef Segiet zwrócił uwagę, że w planie tym nie zostało ujęte zadanie budowy 
wodociągu w Okołach.
Pani Danuta Bartczak wyjaśniła,  że to zadanie jest  w budżecie  bieżącym więc nie 
może być ponownego zapisu w wieloletnim planie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach Komisji Oświaty… 
i  Komisji  Rewizyjnej  została  zaproponowana  poprawka  aby  w  ten  program  
w załączniku w punkcie 6.1 wprowadzić pozycję  budowy kompleksu sportowego  
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w  ramach  programu  „Moje  Boisko  ORLIK  2012”.  Między  radnymi  rozgorzała 
dyskusja o słuszności takiego przedsięwzięcia i możliwościach finansowych gminy. 
Radny Segiet stwierdził, że dla niego priorytetową sprawą jest budowa wodociągu  
w Okołach a nie boisko. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na komisjach 
wprowadzono ten zapis gdyż, jak sama nazwa wskazuje, jest to wieloletni program 
inwestycyjny ale mogą w nim nastąpić zmiany, na chwilę obecną należy przegłosować 
wprowadzenie tej poprawki do projektu uchwały.

O godzinie 1040 salę obrad opuścił Radny Henryk Gaweł.
Przystąpiono  do  głosowania.  Za  przyjęciem  wprowadzenia  w  załączniku  

do uchwały punktu 6.1 głosowało 14 radnych (nieobecny Radny Gaweł).
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XIV/107/2008  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  inwestycyjnego,  
która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo Rady 
Sołeckiej  wsi  Młodnik  w  sprawie  protestu  mieszkańców  wsi  Młodnik  i  Radomierowice 
przeciw  ustalenia  dodatkowej  nazwy  miejscowości  Młodnik  i  Radomierowice  w  języku 
mniejszości, które stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Radny  Sebastian  Nowicki  na  ręce  Przewodniczącego  również  złożył  protest 
mieszkańców Murowa przeciw ustaleniu dodatkowej nazwy miejscowości Murów w języku 
mniejszości, który stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze te pisma zostały także skierowane  
do  Wojewody  Opolskiego.  Natomiast  Urząd  Gminy  sam  też  wystąpił  do  Wojewody  
w sprawie przeprowadzenia postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Gminy 
Murów nr XIII/100/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Wojewoda odpisał, że w sprawie w/w nie 
podjęto żadnych  środków nadzorczych, w związku z powyższym uchwały zostały podjęte 
zgodnie z prawem, a konsultacje nie są wymagane.

Pani  Maria  Gowin sołtys wsi Młodnik poinformowała Przewodniczącego, że Rada 
Sołecka  Młodnik  otrzymała  od  Wojewody  odpowiedź  w sprawie  protestu.  Po  odczytaniu 
pisma przez panią sołtys, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Halinę Buczek Radcę 
Prawnego Urzędu o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Radczyni zauważyła, że pismo Wojewody nie jest rozstrzygnięciem władczym a tylko 
opinią,  rozstrzygnięciem  władczym  jest  podjęcie  czynności  nadzorczych,  Wojewoda  nie 
kwestionuje zgodności z prawem podjętych uchwał. Sugeruje przeprowadzenie konsultacji 
ale z kolei resort (MSWiA), który dokonuje wpisu do  Rejestru Gmin, na których obszarze 
używane  są  nazwy  w  języku  mniejszości,  takiej  opinii  nie  podziela.  Nie  ma  podstaw 
prawnych aby tej uchwały nie wykonać, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dokonanie 
wpisu do rejestru, gdyż Wójt Gminy jest obowiązany do wykonania uchwały póki jest ona 
w obrocie prawnym.

Pani Gowin zapytała czy uchwała dotycząca Młodnika i Radomierowic może zostać 
uchylona.
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Przewodniczący  wyjaśnił,  że  może  zostać  podjęta  nowa  uchwała,  która  uchyla 
ważność danej uchwały.

Radczyni z kolei wyjaśniła, że protest wniesiony do Rady Gminy nie jest inicjatywą 
uchwałodawczą, wobec tego uchwała ta nie może zostać uchylona tylko w drodze protestu, 
jak to teraz ma miejsce, inicjatywa uchwałodawcza, czyli możliwość zaproponowania jakiejś 
regulacji w formie uchwały przysługuje określonym podmiotom, takim jak: Radny, Komisje 
Rady, Wójt – te podmioty mogą złożyć projekt uchwały, który następnie będzie poddany pod 
głosowanie.

Przewodniczący  dodał,  że  przed  nami  jeszcze  długa  droga  do  wprowadzenia 
dwujęzycznych tablic,  ale jeśli  już będą one gotowe można po prostu zrezygnować z ich 
montowania.

Pani Zofia Golec Dyrektor PP w Starych Budkowicach uważa, że konsultacje mogą 
zostać przeprowadzone skoro ten temat wzbudza tak wiele kontrowersji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poprosił  zatem  o  wskazanie  z  jakich  środków  
w budżecie  konsultacje  te  mają zostać  sfinansowane.  Tym stwierdzeniem zamknął  dalszą 
dyskusję na ten temat.

Radna  Antonina  Adamczyk  zawnioskowała  aby  zatrudnić  pracownika 
odpowiedzialnego tylko za pisanie wniosków o pozyskanie środków z Unii czy do Odnowy 
Wsi, gdyż sołtysi sami nie dadzą rady sprostać temu zadaniu.

Kolejną  sprawą  jest  rozpoczęcie  remontu  dachu  na  budynku  Ośrodka  Zdrowia  
w Starych Budkowicach.

Radna dodała, że także jest za przeprowadzeniem konsultacji w sprawie dodatkowych 
nazw w języku niemieckim na tablicach informacyjnych.

Następnie głos zabrał Sołtys wsi Okoły Pan Krystian Kuczera nawiązując do złożonej 
skargi,  mianowicie  poinformował,  że  Wójt  odmówił  mu  dowozu  wody  do  gospodarstwa 
sugerując zakup pompy i węży w celu poboru wody z rzeki, czy Wójt ma prawo do takiego 
stwierdzenia. Dodał także, że do czerwca miała być decyzja w sprawie budowy wodociągu 
w Okołach, czy już coś w tej kwestii wiadomo.

Radna  Brygida  Sygulka  nawiązała  do  wniosku  Radnej  Adamczyk,  że  sołectwo 
Bukowo  składało  wniosek  do  Fundacji  Wspomagania  Wsi  w  celu  dofinansowania  
do  zorganizowania  wakacji  w  sołectwie  i  dzięki  samodzielnej  pracy  Rady  Sołeckiej 
otrzymano  te  dofinansowanie,  podobnie  zresztą  jak  sołectwo  Zagwiździe,  więc  można 
samemu coś zdziałać bez pomocy z zewnątrz.

Obecny na Sesji  mieszkaniec Okół zwrócił  się  z prośbą o przekazanie pozostałym 
mieszkańcom jakiejkolwiek informacji na temat planowanej budowy wodociągu, czy i kiedy 
to nastąpi, gdyż woda w przydomowych studniach jest złej jakości, w wielu przypadkach nie 
nadaje się do spożycia, także droga do Okół jest w fatalnym stanie, wymaga ona remontu. 
Następnie  poparł  wniosek  Radnej  Adamczyk  o  wsparcie  Urzędu  przy  składaniu  przez 
sołectwa różnych wniosków.

Radny  Józef  Segiet  przypomniał  zebranym,  że  na  sesji  kończącej  ubiegły  rok 
zawnioskował  o  wstrzymanie  wszelkich  inwestycji  do  czasu  rozstrzygnięcia  naboru  
o dofinansowanie z Unii na potrzeby budowy wodociągu w Okołach, jest już połowa roku 
i nadal nic w tej kwestii nie wiadomo. 

Zastępca  Wójta  Pani  Danuta  Bartczak  poinformowała,  że  projekt  na  budowę 
wodociągu jest  od dawna gotowy lecz  w ubiegłym tygodniu okazało się,  że  nabór  ruszy 
dopiero po wakacjach, po raz kolejny został przesunięty termin lecz nie jest to zależne od nas. 
Więc teraz zależy dużo od nas, czy nie czekamy na rozpoczęcie naboru i zaciągamy kredyt na 
budowę kanalizacji. 
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Kolejny mieszkaniec wsi Okoły zabrał głos prosząc Panią Bartczak o potwierdzenie 
słów  Wójta,  że  jeśli  do  września  nie  będzie  możliwości  pozyskania  środków  z  Unii  
to gmina z własnych środków rozpocznie inwestycję.

Pani Bartczak wyjaśniła, że Wójt czeka na rozpoczęcie naboru i na rozstrzygnięcie  
czy  dostaniemy  dofinansowanie,  obawia  się  rozpoczynać  inwestycję  przed  ogłoszeniem 
naboru z własnych środków, gdyż w razie pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku nie 
uzyskamy dofinansowania na już rozpoczętą inwestycję.

Skarbnik  Pani  Teresa  Kuca  uzupełniła  wypowiedź  Pani  Bartczak  dodając,  
że w momencie ogłoszenia naboru i złożenia przez nas wniosku, gmina już może przystąpić 
do budowy wodociągu z własnych środków bądź też pozyskanych z kredytu, gdyż w razie 
pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku istnieje możliwość spłaty zaciągniętego kredytu 
dzięki  temu  dofinansowaniu.  Na  chwilę  obecną  nie  możemy  rozpocząć  inwestycji  przed 
naborem, gdyż w momencie ogłoszenia naboru nasz wniosek nie będzie rozpatrywany.

Mieszkańcy  Okół  ponownie  deklarują  wykazać  się  cierpliwością,  jednocześnie 
prosząc o przekazywanie na bieżąco informacji w tej sprawie.

Kolejną sprawą jaka nurtuje zebranych jest pomoc Urzędu przy pisaniu przez Rady 
Sołeckie wniosków o dofinansowanie. Pani Bartczak wyjaśniła, że Urząd pisze wnioski, stara 
się  pozyskać  środki  z  różnych  źródeł,  lecz  małe  projekty  dla  Rad  Sołeckich  są  tak 
ukierunkowane  na  potrzeby  danego  sołectwa,  że  urzędnik  nie  jest  w  stanie  wychwycić 
wszystkich  podstawowych  potrzeb,  które  powinny  znaleźć  się  we  wniosku.  Nadmieniła 
również,  że  są  organizowane  szkolenia  dla  Rad  Sołeckich,  które  się  różnią  od  szkoleń  
dla pracowników urzędu, więc specyfika pracy nad opracowaniem wniosku jest także różna. 
Oczywiście Urząd zapewnia pomoc i ta pomoc także została wystosowana ostatnio, kiedy 
poprosiła  przodujące  sołectwa  o  przedstawienie  planów  odnowy  miejscowości  
do konsultacji w celu ostatecznego upewnienia się, że są one poprawne.

Obecny na Sesji mieszkaniec Starych Budkowic Pan Sebastian Koziol zaoferował swą 
nieodpłatną pomoc przy pisaniu wniosków, zachęcał zebranych do przyjęcia tej pomocy, gdyż 
wie ile pracy należy włożyć w opracowanie dobrego projektu.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za wypowiedzi i zaproponował 
zgłaszanie  wniosków.

Sołtys Nowych Budkowic Pani Bernadeta Janus ponownie wnioskuje o  ustawienie 
tablic informacyjnych „Nowe Budkowice” przy wyjeździe z miejscowości.
Sołtys wsi Stare Budkowice Pan Zygmunt Hink złożył następujące wnioski:

− przedstawić  procedurę  ustawiania  znaków  drogowych  ostrzegających  
o zwierzętach domowych oraz ustawienie takich znaków w pobliżu pastwisk;

− podczas  regulacji  rzeki  Budkowiczanka  została  wybrana  ziemia,  która  jest 
składowana na prywatnych posesjach przy rzece, właściciele posesji obawiają się, 
że ta ziemia będzie rozplanowywana na ich terenie, proszą o nadzór nad pracami 
dotyczącymi regulacji rzeki;

− właściciele posesji przy regulowanej rzece proszą o informację czyje są drzewa 
przy rzece jeśli stoją na prywatnej posesji, bo panowie z firmy wykonującej prace 
twierdzą, że musieli  wykupić te drzewa a następnie mogą je zbyć, wobec tego 
właściciele posesji pytają czy takie postępowanie jest zgodne z prawem;

− 21.05.2008 r. odbyła się narada sołtysów wraz z przedstawicielami Eko – Trans  
i Remondis, na której ustalono wiele szczegółów dotyczących współpracy, czy te 
ustalenia są nadal aktualne.
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Radny Mariusz  Kotulla  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy  z  prośbą  
o  zaproszenie  na  kolejną  sesję  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  sprawie 
przedstawienia sprawozdania z realizacji wniosków z naprawy i przeglądu dróg na terenie 
gminy. Porosił również przewodniczących komisji i prezesów klubów sportowych o wspólne 
przedyskutowanie na komisjach kwestii lokalizacji ewentualnej budowy boiska z programu 
„Moje Boisko ORLIK 2012”.

Pani Danuta Bartczak wyjaśniła Radnej Adamczyk, że kwota przeznaczona na remont 
dachu  na  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Starych  Budkowicach  jest  niewystarczająca  na 
przeprowadzenie  generalnego  remontu,  ale  obiecuje,  że  wraz  z  Panią  Baranowską  – 
inżynierem budownictwa zatrudnionym w urzędzie – osobiście sprawdzą jakie prace można 
wykonać.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:20 zamknął sesję.
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