
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 18 listopada 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Sowada o godz.  14:00 otworzył  XXVIII sesję 
Rady Gminy Murów i  po przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2  do nin. protokołu.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Przekazanie skargi do rozpatrzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

)1 zaciągnięcia  kredytu  na  realizację  zadania  pod  nazwą:  „budowa  odcinka 
kanalizacji  sanitarnej  w Murowie  od  studzienki  rozprężnej  do  oczyszczalni 
ścieków wraz z przyłączem nieruchomości na ul. Lipowej”,

)2 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
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 26 października 2009 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  pismo  Pana  Waldemara  Niemira  z  dnia  
9 listopada 2009 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 9 listopada 2009 r.) w sprawie odwołania 
się od uzasadnienia do Uchwały Nr XXVII/181/09 Rady Gminy Murów z dnia 29.10.2009.

Sekretarz  Gminy  Pani  Sylwia  Dydzik  poinformowała,  że  istnieje  procedura  skargi 
ponownej,  która  w tym przypadku może zostać zastosowana,  gdyż  w piśmie  tym zostały 
poruszone ponownie sprawy zawarte  we wcześniejszej  skardze.  W związku z tym można 
zastosować  uproszczoną  procedurę  rozpatrzenia  skargi.   Rada  Gminy  stwierdziła,  że  jest 
organem właściwym do rozpatrzenia  powyższej  skargi.  W związku  z  powyższym  skarga 
została przekazana Komisji Rewizyjnej. Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 3 do nin.  
protokołu.
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Przewodniczący poinformował również, że w dniu 5.10.2009 r. wpłynęła do Urzędu 
Gminy skarga ponowna Pani Barbary Foniok na pracownika Urzędu Gminy w Murowie.  
W  odpowiedzi  na  tą  skargę  Wójt  Gminy  podtrzymał  w  całości  stanowisko  zajęte  przy 
załatwieniu skargi.

Ad. 3.

1. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  i  omówiła  uchwałę w  sprawie 
zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pod nazwą: „budowa odcinka kanalizacji 
sanitarnej  w  Murowie  od  studzienki  rozprężnej  do  oczyszczalni  ścieków  wraz  
z przyłączem nieruchomości na ul. Lipowej”.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XXVIII/183/09 w sprawie  zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pod nazwą: 
„budowa  odcinka  kanalizacji  sanitarnej  w  Murowie  od  studzienki  rozprężnej  do 
oczyszczalni  ścieków  wraz  z  przyłączem  nieruchomości  na  ul.  Lipowej”,
która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

2. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2009.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXVIII/184/09 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2009,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  prośbę  Księdza  oraz  rady  Parafialnej  
z Murowa o pomoc dofinansowania budowy dzwonnicy w Murowie. Radni uznali, że na taki 
cel  nie  można przeznaczyć  pieniędzy z budżetu gminy,  można jedynie  wspomóc budowę 
dzwonnicy indywidualnie.

Przewodniczący  poruszył  również  temat  ponownej  skargi  Pana  Niemira. 
Poinformował radnych, że spotkał się z Panem Niemira podczas swojego cotygodniowego 
dyżuru i rozmawiali na tematy, które wcześniej były poruszone u Wójta Gminy. 

Na  pytanie  o  budowę  kanalizacji  w  Radomierowicach  Pan  Niemira  uzyskał 
odpowiedź, że nie ma tego zadania w planie inwestycyjnym,  co Przewodniczący uznał za 
odpowiedź  wystarczającą.  Pan  Niemira  został  również  poinformowany  o  konieczności 
wywozu nieczystości płynnych jak również o oddawaniu nieczystości stałych firmom, które 
otrzymały  od  gminy  pozwolenie  na  tego  rodzaju  usługi,  gdyż  gmina  sama  się  tym  nie 
zajmuje.  Pan  Niemira  zapytał  również  czy  istnieje  możliwość  partycypowania  gminy  
w kosztach dowozu nieczystości płynnych do oczyszczalni, gdyż transport jest droższy niż 
oddawane ścieki, na co uzyskał odpowiedź, że trwają rozważania co do możliwości dopłat. 
Trzecia  kwestia  jaka  została  poruszona  w  trakcie  spotkania  to  zlikwidowane  kontenery 
zbiorcze. Pan Niemira uważa, że gmina powinna pozyskiwać surowce wtórne do odsprzedaży 
w celach zarobkowych. Przewodniczący wyjaśnił mu, że nie jest to możliwe gdyż gmina nie 
ma swojego zakładu komunalnego, który ma takie możliwości.
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Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię dopłat do ścieków wywożonych, uważa że 
należy  rozważyć  ten  temat,  bo  może  się  okazać,  że  jeśli  wszyscy  będą  mieli  podpisane 
umowy na wywóz nieczystości i będą je rzetelnie wywozić to może się okazać, że dopłaty nie 
będą dużym obciążeniem dla gminy.

Wójt poinformował, że rozważa taką możliwość.
Poinformował również, że w dniu dzisiejszym otrzymał  propozycję zorganizowania 

dożynek  powiatowych  w  naszej  gminie.  Oczywiście  jest  to  temat  do  spokojnego 
przedyskutowania i zastanowienia się nad propozycją.

Radny Mariusz Kotulla zwrócił się do Wójta z problemem oświetlenia przy tartaku, 
skoro Dyrektor zobowiązał się do uruchomienia lamp to powinien się wywiązać, a do dnia 
dzisiejszego lampy nie świecą.

Wójt odpowiedział,  że osobiście rozmawiał z Dyrektorem na ten temat i na pewno 
wywiąże się z obietnicy.

Radny Janusz Pośpiech zaprosił radnych na koncert z okazji święta patronki muzyki 
kościelnej – Św. Cecylii, który odbędzie się w niedzielę 22.11.2009 w Kościele Parafialnym  
w Starych Budkowicach.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
15:00 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


