
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 26 listopada 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXIX sesję Rady 
Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji (nieobecni Mariusz Kotula i Sebastian Nowicki – nieobecność usprawiedliwiona) – 
listy  obecności  radnych,  sołtysów  oraz  gości  stanowią  załączniki  nr  1,  2  i  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  Nowe  Budkowice  

na lata 2009 – 2024”
)3 przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2010,

)4 zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
na obszarze gminy Murów na rok 2010,

)5 dopłaty  dla  odbiorców  usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów na rok 2010

)6 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
)7 zmiany  uchwały  nr  XVI/122/2008  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  

30  października  2008  roku  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów,

)8 rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  
w Zagwiździu,

)9 podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku,
)10 udzielenia  poręczenia  kredytu  dla  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa Działania 

„  Stobrawski  Zielony  Szlak”  na  realizację  projektu  pn.  „  Funkcjonowanie 
lokalnej  grupy  działania,  nabywanie  umiejętności  i  aktywizacja” 
realizowanego  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007- 2013 Oś priorytetowa 4 Leader.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
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Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 18 listopada 2009 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

Ad. 2.

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

Do przedstawionego sprawozdania nie było zapytań. 

Ad. 3.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2009.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr XXIX/185/09 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 Nowe Budkowice na lata 2009 – 2024.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIX/186/09 w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  odnowy  miejscowości  Nowe 
Budkowice  na  lata  2009  –  2024,  która  stanowi  załącznik  Nr  6  do  niniejszego 
protokołu.

3. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIX/187/09 w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Murów  
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku  publicznego  na  rok  2010,  która  stanowi  załącznik  Nr  7  do  niniejszego 
protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy 
Murów na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIX/188/09 w sprawie  zatwierdzenia taryf  na zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  
i  zbiorowe  odprowadzenie  ścieków  na  obszarze gminy  Murów  na rok 2010,  która 
stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  dopłaty  dla  odbiorców 
usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Murów na rok 2010.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr XXIX/189/09 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie 
gminy Murów na rok 2010, która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
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6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  gminnego  programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIX/190/09 w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  i  nieczystości  płynnych  na  terenie 
Gminy Murów.
Wójt poinformował, że nowe stawki są wyższe o ok. 20 – 30 groszy a cena za odbiór 
odpadów segregowanych nie ulegnie zmianie, ponadto dwa razy do roku odbierane 
będą  odpady wielkogabarytowe.                  
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIX/190/09 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów 
z  dnia  30  października  2008  roku  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat 
ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  i  nieczystości  płynnych  na  terenie  Gminy  Murów,  która 
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

8. Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej 
Pani Brygidzie Sygulka, która odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.
Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXIX/191/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego 
Gimnazjum w Zagwiździu, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

9. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  podatku  od  środków 
transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”  
i  przy  1  głosie  „wstrzymującym”  –  podjęła  uchwałę  Nr  XXIX/192/09 w sprawie 
podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku,  która stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

10. Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  poręczenia  kredytu  dla 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Stobrawski Zielony Szlak” na realizację 
projektu  pn.  „  Funkcjonowanie  lokalnej  grupy działania,  nabywanie  umiejętności  
i aktywizacja” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007- 2013 Oś priorytetowa 4 Leader.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  12  głosami  „za”  i  przy  1  głosie 
„wstrzymującym” – podjęła uchwałę Nr XXIX/192/09 w sprawie poręczenia kredytu 
dla  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „  Stobrawski  Zielony  Szlak”  na 
realizację  projektu  pn.  „  Funkcjonowanie  lokalnej  grupy  działania,  nabywanie 
umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata  2007- 2013 Oś priorytetowa 4 Leader,  która stanowi załącznik  
Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 5.

Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z prośbą aby zmobilizować firmy odbierające 
odpady  aby  informowali  wcześniej  o  terminach  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych, 
ponadto przypomniał,  że istnieją miejsca, w których gałęzie przydrożnych drzew wrastają  
w linie energetyczne co stanowi istotne zagrożenie.

Wójt zapewnił,  że problemy te niejednokrotnie zostały poruszane podczas spotkań  
z przedstawicielami wspomnianych przedsiębiorstw i ma nadzieję, że w przyszłości zostaną 
one rozwiązane.

Sołtys  wsi  Stare  Budkowice  poruszył  temat  utworzenia  wiejskich  lub  gminnych 
punktów  składowania  gruzu  i  odpadów  drzewnych.  Ponownie  prosi  o  ustawienie 
dodatkowych kontenerów na cmentarzu w Starych Budkowicach.  Sołtys  poruszył  również 
problem umów na odśnieżanie oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, twierdzi, 
że  należy  je  zweryfikować  z  powodu  nadużyć  finansowych.  Dodał  ponadto,  że  brakuje 
środków na te zadania.

Wójt  ustosunkował  się  do  problemów  poruszanych  przez  sołtysa  wyjaśniając,  że 
zgodnie  z  ustawą  o  finansach  publicznych  nie  może  finansować  cmentarza  parafialnego. 
Dodał również, że jeśli chodzi o weryfikację umów to sołtys powinien najpierw się upewnić 
o słuszności swoich zastrzeżeń. 

Sołtys  wsi  Okoły  Pan  Krystian  Kuczera  zasugerował  aby  Wójt  nakazał  dzieciom 
mieszkającym w Czarnej Wodzie aby rano spotykały się w jednym miejscu przy krzyżówce 
co ułatwi kierowcy Gimbusa dowóz dzieci do szkół.

Wójt wyjaśnił sołtysowi, że nie posiada takich kompetencji.
Sołtys wsi Dębiniec Pan Konrad Jaeger zawnioskował, aby Urząd Gminy wystąpił do 

Zakładu Energetycznego z interwencją w sprawie przydrożnych drzew, których rozrośnięte 
gałęzie  wrastają  w linie  energetyczne  i  przy silniejszym wietrze  bardzo często  dochodzi  
do awarii i zaników prądu w całej miejscowości. 

Sołtys  wsi  Bukowo Pan  Piotr  Witek  zasugerował  aby  każdą  sytuację  stwarzającą 
realne zagrożenie sfotografować i przesłać do Zakładu Energetycznego co skutkuje bardzo 
szybką interwencją.

Prezes Stowarzyszenia  STB ze Starych Budkowic Pan Piotr  Koziol poinformował  
o dwóch szkoleniach, które odbędą się na terenie gminy, mianowicie: „Lider dla integracji” 
oraz „AS czyli aktywny sołtys”, na które serdecznie zaprasza zebranych. Nawiązał również 
do  uchwalonego  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  sugerując,  że 
program ten powinien być wcześniej konsultowany z działającymi stowarzyszeniami, dodał 
również,  że  w  projekcie  budżetu  na  2010  nie  zostały  uwzględnione  środki  na  realizację 
projektów zgłaszanych przez organizacje.

Następnie  Pan Koziol  zawnioskował  o pisemną odpowiedź na pytanie  jakie  prawo 
zakazuje dofinansowania czynszu wynajmu lokalu dla Stowarzyszenia.

Również sołtys Hink wnioskuje o pisemną odpowiedź na pytanie kto ma obowiązek 
dopilnowania realizacji obowiązku czyszczenia przydrożnych rowów na terenie gminy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
13:00 zamknął sesję.
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