
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 29 marca 2010 r.

Przewodniczący  Rady Gminy  Józef  Sowada  o  godz.  14:00  otworzył  XXXII  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 stanowią załączniki nr 1 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 dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
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  18 lutego 2010 r.  Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 2010.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XXXII/207/10 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2010,  
która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 4.

Radny Józef Segiet złożył następujące wnioski:
− wystąpić  do  ZDP  z  wnioskiem  o  renowację  ulicy  Oleskiej  w  Starych 

Budkowicach,  radny  sugeruje  aby  remont  przeprowadzić  metodą  natryskową, 
podobnie jak w miejscowości Kały;

− wystąpić  do ZE z wnioskiem o przycięcie  suchych gałęzi  wrastających w linie 
energetyczne na terenie sołectwa Stare Budkowice;

− wystąpić do PKP we Wrocławiu w sprawie uprzątnięcia i zabezpieczenia stacji 
kolejowych w Laskowicach i Tułach.

Radny  Hubert  Szichta  zawnioskował  o   wystosowanie  pisma  do  ZDP  w  sprawie 
ustawienia  znaku  zakazu  postoju  na  ul.  Targowej  w  Starych  Budkowicach  (na  odcinku 
pomiędzy klasztorem a plebanią).

Radna Antonina Adamczyk zawnioskowała o wycięcie 3 topoli na drodze dojazdowej do 
Ośrodka Zdrowia w Starych Budkowicach.

Radny Mariusz Kotula złożył następujące wnioski:
− wystąpić  do  ZE  w  sprawie  przycięcia  suchych  gałęzi  wrastających  w  linie 

energetyczne przy ul.  Wolności (za torami,  w kierunku Opola) na terenie sołectwa 
Murów,

− wystąpić  do  firmy  „Prowod”  w  sprawie  ustawienia  hydrantów  między  blokami 
„tartacznymi”  przy  ul.  Wolności  w  Murowie  oraz  o  przeprowadzanie  przeglądów 
hydrantów w obecności przedstawiciela OSP z jednostki na terenie gminy Murów.

Radna Sygulka Brygida złożyła wniosek w sprawie wystąpienia do firmy Eko – Trans  
i Remondis w sprawie wywiązywania się ze świadczenia swoich usług poprzez comiesięczną 
dostawę worków do selekcji odpadów do wszystkich usługobiorców, niezależnie od tego czy 
zostały  od  nich  odebrane  pełne  worki  czy  też  nie,  w  ramach  comiesięcznej  opłaty 
abonamentowej ponoszonej przez usługobiorcę.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
15:30 zamknął sesję.
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