
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2010
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 10 listopada  2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył XXXVIII 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 – lista obecności radnych  stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  przypomniał,  że  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji 
przewidywał następujący przebieg:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

)1 uchwalenia  rocznego programu współpracy Gminy Murów z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  z  innymi  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2011 roku.

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 28 października 2010 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.

Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  rocznego 
programu  współpracy  Gminy  Murów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  innymi 
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie  w 2011 roku.

Przewodniczący  Stowarzyszenia  Budkowice  Pan  Piotr  Koziol  podziękował  za 
uwzględnienie  propozycji  poprawek,  które  naniósł  w  czasie  ogłoszonych  konsultacji. 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji z proponowanymi zmianami stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszego protokołu.

Radni  zapytali  ile  stowarzyszeń  liczy  Gmina  Murów.  Pani  Gabriela  Rosicka, 
pracownik  Urzędu Gminy poinformowała,  że  gmina  liczy 5 takich  organizacji,  należą  do 
nich:

− Stowarzyszenie Budkowice;
− Stowarzyszenie Miłośników Murowa;
− Stowarzyszenie  Artystyczne Spotkanie;
− Stowarzyszenie Caritas;
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− Gminne Zrzeszenie LZS.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXVIII/236/10 w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów 
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie   w  2011  roku,   
która stanowi załącznik Nr 3  do nin. protokołu.

Ad.3. 

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad.4.

Wójt  serdecznie  podziękował  radnym  za  współpracę  w  obecnej  kadencji. 
Podziękowania złożył  również redaktorowi gazety „Echo Gminy” Panu Jerzemu Kupczyk, 
który  był  obecny  na  każdej  sesji.  Dzięki  niemu  mieszkańcy  Gminy  dowiadywali  się 
najważniejszych informacji z obrad sesji Rady Gminy Murów.

W związku  z  kończącą  się  kadencją  lat  2006  –  2010,  przewodniczący  Pan  Józef 
Sowada w imieniu całej Rady Gminy podziękował Wójtowi za owocną współpracę. 

Przewodniczący  Stowarzyszenia  Budkowice  Pan  Koziol  poinformował,  że  Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Opolskiego  ogłosił  wynik  konkursu  „Kultura  na  wsi”, 
w którym to Stowarzyszenia otrzymało wyróżnienie za najlepsze przedsięwzięcie kulturalne 
jakim był „ Jarmark Bożonarodzeniowy – Weihnachtsmarkt”.

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

Melania Krzencesa

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


