
PROTOKÓŁ Nr XX/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 26 lutego 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XX 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  przypomniał,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przedstawia się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009,
)2 zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Murów na lata 2009 – 2016”,
)3 zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Stare  Budkowice  

na lata 2009 – 2016”,
)4 zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Zagwiździe  

na lata 2009 – 2016”,
)5 zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz Rady Sołeckiej,
)6 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,

)7 przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Jednocześnie  dodał  iż  w  związku  z  przybyciem  na  sesję  przedstawicieli  Policji 
proponuje dodanie do porządku obrad nowego punktu – raport z działalności  Komisariatu 
Policji w 2008 roku w Gminie Murów.

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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

a. Raport z działalności Komisariatu Policji w 2008 roku w Gminie Murów
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009,
2) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Murów na lata 2009 – 2016”,
3) zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Stare  Budkowice  

na lata 2009 – 2016”,
4) zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Zagwiździe  

na lata 2009 – 2016”,

1



5) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz Rady Sołeckiej,
6) 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,

7) przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego.
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30 grudnia 2008 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

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  w  związku  
z przedstawioną symulacją kosztów opłat za wodę i ścieki po ewentualnym przejściu gminy 
Murów do spółki w Wołczynie, jest możliwość zawarcia nowej umowy właśnie z tą spółką 
z korzyścią dla mieszkańców oraz czy są jakieś nowe ustalenia w sprawie budowy boiska w 
projekcie „Orlik”.

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną trwają jeszcze obliczenia ze strony Wołczyna 
ale jeśli kalkulacja okaże się korzystna to nie ma przeszkód w zawarciu nowej umowy.

Natomiast w sprawie „Orlika” gmina Murów planuje inwestycję na rok 2010 ale na 
pewno  koszty  inwestycji  będą  wyższe  niż  zaplanowaliśmy  więc  musimy  się  poważnie 
zastanowić nad tą inwestycją.

Radna powiatu Pani Barbara Kamińska złożyła wniosek aby przedstawić kalkulację 
różnic cenowych w przypadku ewentualnego odejścia Gminy Murów ze spółki PROWOD 
i przejścia do Spółki Wodno – Kanalizacyjnej w Wołczynie.

Sołtys  Murowa Pani  Barbara  Proth  wnioskuje  o  interwencję  w sprawie  odebrania 
pojemników na odpady niebezpieczne gdyż  pomimo zgłoszeń nie zostały one do tej  pory 
odebrane.

Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem w jakim stopniu możemy liczyć 
na pomoc Nadleśnictwa w remoncie naszych dróg.

Wójt  odpowiedział,  że  Nadleśnictwo  da  materiał  na  remont  tylko  jednej  drogi  w 
Starych Budkowicach,  która jest  własnością Nadleśnictwa, z której  mieszkańcy gminy nie 
powinni korzystać, a Straż Leśna ma prawo wystawić mandat. Natomiast Nadleśnictwo nie 
zgodziło  się  na  dofinansowanie  remontów  innych  dróg  gdyż  twierdzą,  że  nie  oni  są 
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przewoźnikami tylko prywatne firmy, które powinny ewentualnie partycypować w kosztach 
remontów.  Z kolei  właściciele  tych  firm twierdzą,  że  skoro płacą  podatki  to  mają  prawo 
korzystać z dróg jak każdy inny użytkownik.

Korzystając z okazji, że na Sesję przybili przedstawiciele Policji, Wójt zwrócił się do 
Komendanta  Policji  w  Dobrzeniu  Wielkim  z  prośbą  o  reagowanie  na  każdy  sygnał 
mieszkańców  gminy  dotyczący  jakichkolwiek  nieprawidłowości  w  ponadnormatywnym 
gabarycie  czy  też  w  przekroczonym  tonażu  w  celu  zdyscyplinowania  przewoźników  
do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Ad. 2. a.

Podinspektor Tomasz Bilski Komendant  Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim 
przedstawił statystyki oraz sprawozdanie roczne na temat bezpieczeństwa.

W 2003 roku zanotowano 604 przestępstw z kolei w roku 2007 był znaczny spadek do 
452 przestępstw, niestety w roku 2008 było ich 556.

Zanotowano  371  przestępstw  kryminalnych  przy  ok.  50%  wykrywalności,  
w  przypadku  przestępstw  dotyczących  życia  jest  ok.  94  % wykrywalność,  w  przypadku 
przestępstw dotyczących mienia jest ok. 25 – 30 % wykrywalność. Komisariat podjął pewne 
działania  operacyjne  zmierzające  do  zwiększenia  wykrywalności  tych  przestępstw, 
zwiększyła się także skuteczność działań dzielnicowych.

Komendant podziękował również za dofinansowanie zakupu radiowozu

Ad. 3.

1. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian 
budżetu gminy na rok 2009.  Poinformowała radnych, że dokonano kolejnych zmian po 
dzisiejszej  naradzie  Wójta  z  działem  inwestycji,  mianowicie  kosztorys  na  remont 
biblioteki w Starych Budkowicach przewidziany na kwotę 30 tyś.  wzrasta dodatkowo  
o kwotę 85 tyś. Zmniejszenie nastąpi z inwestycji kanalizacji w Murowie o dodatkowe 
15 tyś., na komisjach przedstawione było zmniejszenie bez tej kwoty, a 70 tyś. zmniejsza 
się  z  zabytków.  Zmiany  te  muszą  byś  wprowadzone  gdyż  Wójt  chce  przystąpić  do 
przetargu  i  muszą  być  zabezpieczone  środki.  W  przypadku  gdy  cena  spadnie  po 
przetarguto środki te ponownie zostaną przesunięte na pierwotne inwestycje.

Radny Janusz Pośpiech zapytał skąd się wzięła taka różnica w kosztorysie.
Wójt wyjaśnił, że miał zostać przeprowadzony tylko remont budynku, później okazało się, 
że nie ma tam nawet szamba, należy przenieść skrzynkę energetyczną. Wiele prac należy 
wykonać  dodatkowo  i  dlatego  należy  dokonać  gruntownego  remontu  a  nie  tylko 
powierzchownego.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym” 
– podjęła uchwałę Nr XX/139/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009, 

która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 

miejscowości Murów na lata 2009 – 2016”.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XX/140/09 w sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy miejscowości  Murów na  lata 
2009 – 2016”, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Stare Budkowice na lata 2009 – 2016”.
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Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XX/141/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Stare Budkowice 
na lata 2009 – 2016”, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Zagwiździe na lata 2009 – 2016”.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XX/142/09 w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Zagwiździe  
na lata 2009 – 2016”, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 
wyborów sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XX/143/09  w  sprawie  zarządzenia  przeprowadzenia  wyborów  sołtysa  oraz  Rady 
Sołeckiej, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na Sali w tej chwili znajduje się 
14 radnych (nieobecna Antonina Adamczyk, która z ważnych powodów musiała opuścić 
posiedzenie), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik odczytała uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy 
sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Pani  Sekretarz  poinformowała,  że  jeszcze  dzisiaj  wprowadzono  zmianę  do  tego 
projektu,  mianowicie  w  §  53  ust.  1  został  dodany  punkt  „j”   w  brzmieniu:  wdraża 
nowatorskie formy przekazu zasad bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez 
szkołę.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XX/144/09  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  inwestycyjnego,  która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie przyjęcia  wieloletniego 
programu inwestycyjnego.
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt został zmieniony o kwotę 85 tyś. zgodnie  
z  uchwałą w sprawie zmian budżetowych.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XX/145/09  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  inwestycyjnego,  która 
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Sołtys wsi Okoły Pan Krystian Kuczera zwrócił się do Wójta z pytaniem kiedy ruszy 
budowa wodociągu we wsi Okoły.

Wójt odpowiedział, że około półrocza ruszy nabór, Urząd złoży wniosek i przystąpi do 
budowy bez względu na wynik naboru.

Radni podjęli również rozmowę na temat opłat za odbiór odpadów segregowanych. 
Uważają, że osoby samotne i starsze nie są w stanie miesięcznie  zapełnić całego worka,  
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a płacić muszą co miesiąc. Zaproponowano więc aby rozważyć możliwość opłat kwartalnych 
dla tych osób.

Sołtys  Nowych  Budkowic  Pani  Bernadeta  Janus  wyjaśniła,  że  jest  możliwość 
indywidualnego zwracania się z podaniem do firmy Remondis w kwestii odbierania odpadów 
segregowanych co dwa miesiące oraz odpłatności również co dwa miesiące.

Sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink złożył wniosek aby w związku z zapisem 
w  uchwale  Nr  XVI/121/2008  Rady  Gminy  Murów  
z dnia  30 października  2008 r.  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/40/2007 Rady Gminy 
Murów z dnia 13 września 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie  Gminy  Murów  w  §  12  ust.  1,  który  otrzymał  brzmienie:  
„(…)  Ustala  się  częstotliwość  opróżniania  worków  i  pojemników  na  odpady  komunalne 
segregowane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz na kwartał (…)”

ujednolicić system pobierania opłat przez firmy: Eko – Trans i Remondis aby pobierały opłaty 
za faktycznie  oddane worki i  nie naliczały opłaty za miesiące,  w których worki nie były 
odbierane.

Radny Gerard Wierzgala zwrócił się do wójta z pytaniem czy świetlica przy remizie 
OSP w Grabczoku została wynajęta dla innej instytucji.

Wójt odpowiedział, że nie została dla nikogo wynajęta.
Radny Nowicki złożył wniosek o odśnieżenie drogi wewnętrznej w blokach przy ulicy 

Wolności oraz przeprowadzenie kontroli wśród odbiorców wody gdyż zachodzi podejrzenie, 
że nie wszyscy uczciwie rozliczają się za dostarczoną wodę oraz odprowadzone ścieki.

Wójt odpowiedział radnemu, że została powołana komisja w celu zbadania rzetelności 
odprowadzania opłat,  natomiast  droga w blokach już została odśnieżona lecz parkujące po 
obu stronach samochody uniemożliwiają odśnieżenie jej dokładnie.

Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy zapytała o możliwość udrożnienia rowów 
przy posesjach w Grabicach gdyż wielu mieszkańców robi to na własny koszt lecz wielu na to 
nie stać.

Wójt odpowiedział, że jest to droga powiatowa i rowy także stanowią ich własność 
i Urząd nie może przeprowadzać żadnych prac na ich terenie ale zadeklarował, że zgłosi do 
Zarządu Dróg Powiatowych ten problem.

Pani  Sołtys  zwróciła  również  uwagę  na  kwestię  przeniesienia  licznika  energii 
elektrycznej  w świetlicy wiejskiej,  nadmieniła  również,  że  ten problem był  już wcześniej 
zgłaszany. 

Wójt zapewnił, że ta sprawa zostanie załatwiona.
Pani Sołtys zagłosiła również problem nie odśnieżonych dróg w Święcinach.
Wójt odpowiedział, że już zajął się tą sprawą.
Sołtys  wsi  Zagwiździe  Pan  Krystian  Warzyc  poprosił  o  wyjaśnienie  kwestii 

dofinansowania wyjazdów na „białą szkołę” z GKRPA, uważa, że skoro w ubiegłym roku 
sołectwa  mogły  dofinansować  takie  wyjazdy  to  i  w  bieżącym  roku  powinna  być  taka 
możliwość, a otrzymał informację, że niestety nie można.

Wójt wyjaśnił, że w programie finansowym do Uchwały Nr XVII/126/08 Rady Gminy 
Murów  z  dnia  27  listopada  2008  r.  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych jest zapis dotyczący dofinansowania tylko akcji 
„Podaruj mi lato” lub innych form zorganizowania wypoczynku i zabawy dla dzieci podczas 
wakacji tj.  półkolonie,  wyjazdy do ZOO, kina,  na basen, organizację rajdów rowerowych, 
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pikników i nie powinny być wydawane na remonty, doposażenie szkół, przedszkoli, budowę 
placów zabaw itp.

Radna Barbara Kamińska stwierdziła, że Rada Sołecka powinna mieć zabezpieczenie 
na  różne  potrzeby  i  w  związku  z  tym  środki  przyznane  z  GKRPA powinny  być  tylko  
i wyłącznie do ich dyspozycji.

Wójt wyjaśnił, że są to pieniądze publiczne a nie wiejskie i to on jest odpowiedzialny 
za ich wydatkowanie nie sołtysi.

Radna Barbara  Kamińska  złożyła  wniosek o uzyskanie  pomocy z  Urzędu Gminy  
w  ponownym  złożeniu  wniosku  na  projekt  unijny  dla  szkół  podstawowych  i  gimnazjum 
dotyczący  rozwoju  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  który  ma  na  celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych.

Przewodniczący  Józef  Sowada  zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą  o  rozpatrzenie 
możliwości dofinansowania szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy z budżetu gminy.

Radna Kamińska poparła ten wniosek.
Sołtys Starych Budkowic Pan Zygmunt Hink złożył wniosek o stworzenie funduszu na 

usuwanie  szkód  powstałych  po  trwającej  zimie  gdyż  z  powodu  konieczności  częstego 
odśnieżania dróg zostało uszkodzonych wiele znaków drogowych, luster na skrzyżowaniach, 
uszkodzone zostały pobocza oraz występują zjawiska podstopień prywatnych posesji.

Sołtys zawnioskował również o zmianę statutów sołeckich włączając zapis dotyczący 
nadzoru nad pracownikami porządkowymi.

Wójt wyjaśnił,  że pracownicy porządkowi nie są zatrudniani dla sołectwa tylko dla 
Urzędu Gminy, więc nie ma potrzeby zmieniania statutów.

Prezes Stowarzyszenia STB ze Starych Budkowic Pan Piotr Koziol przedstawił jakie 
korzyści mogą czerpać organizacje pożytku publicznego, przedstawił również jakie projekty 
złożyło  jego stowarzyszenie  w celu uatrakcyjnienia  naszej gminy,  oświadczył  również,  że 
zależy mu na współpracy z Urzędem Gminy.

Pan Koziol złożył następujące wnioski:
1. przedstawienie  w  formie  tabelarycznej  nakładów  finansowych  poniesionych  

w ostatnich  pięciu  latach  na  dofinansowanie  stowarzyszeń  działających  na  terenie 
gminy,

2. zorganizowanie  spotkania  stowarzyszeń  działających  na  terenie  gminy  z  Komisją 
Oświaty,  Kultury,  Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w celu omówienia sposobu 
współpracy oraz stworzenia funduszu dla stowarzyszeń na wkład własny na konkursy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


