
PROTOKÓŁ Nr XXV/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 10 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył XXV sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył,  iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji (nieobecny Gaweł Henryk – nieobecność usprawiedliwiona) –  listy  
obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę Pana Waldemara Niemira z dnia 26 sierpnia 
2009 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 3 września 2009 r.) na nieuzasadnione postępowanie 
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 Sesji Rady Gminy. 
Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 zaciągnięcia kredytu,
)2 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009,
)3 uchylenia  uchwały  Nr  XXIV-170-09  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  

21  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  w  przedmiocie  projektu 
Zarządzenia Wójta dotyczącego zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez 
Gminę Murów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych  
i sfinansowanych z własnych środków.

3. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
4. 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 21 sierpnia 2009 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
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Ad. 2.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących” – 
podjęła  uchwałę  Nr  XXV/173/09 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu,  która  stanowi 
załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

2. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca  odczytała  uchwałę w sprawie dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2009.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XXV/174/09 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2009,  która 
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta z pytaniem na jakim etapie prac jest 
plan zagospodarowania przestrzennego.
Wójt odpowiedział, że studium zostało zwiększone o Kały i Bukowo więc ponownie 
będzie  wyłożone  do  wglądu  i  najprawdopodobniej  do  końca  roku  zostanie 
uzgodnione.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  uchylenia  uchwały  
Nr XXIV/170/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia 
opinii  w  przedmiocie  projektu  Zarządzenia  Wójta  dotyczącego  zasad  i  trybu 
odpłatnego  przejmowania  przez  Gminę  Murów  urządzeń  wodociągowych  
i kanalizacyjnych wybudowanych i sfinansowanych z własnych środków.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXV/175/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/170/09 Rady Gminy Murów 
z  dnia  21  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  w  przedmiocie  projektu 
Zarządzenia Wójta dotyczącego zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę 
Murów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych i sfinansowanych 
z własnych środków., która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 4.

Radni  poruszyli  temat  budowy  kompleksu  sportowego  przy  Gimnazjum  
w Zagwiździu,  który  był  już  omawiany  podczas  sesji  w  dniu  8  czerwca  2009  r.  Radny 
Sebastian Nowicki ponowił propozycję budowy „Orlika” na terenie boiska sportowego przy 
obiekcie  Unia  Murów.  Zdecydowana  większość  radnych  była  ponownie  temu  pomysłowi 
przeciwna, optując za budową kompleksu przy Gimnazjum. 

Między radnymi  wywiązała  się  żarliwa  dyskusja,  którą  zakończył  Przewodniczący 
Rady Gminy informując, że decyzja w tej sprawie już została podjęta większością głosów na 
sesji w dniu 8 czerwca 2009 r.

Radna  Antonina  Adamczyk  złożyła  wniosek  dotyczący  interwencji  w  Zakładzie 
Energetycznym w sprawie awarii dwóch lamp na ulicy Wolności (za torami).

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
14:45 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


