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PROTOKÓŁ Nr XXVII/2009 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 29 października 2009 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXVII sesję 

Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył,  
iŜ zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości 
stanowią załączniki nr 1, 2 i 3  do nin. protokołu. 
 

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Przekazanie skargi do rozpatrzenia. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń 

majątkowych. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2008/2009. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2009; 
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 
3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy; 
4) zmiany uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów  

z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Radni nie wnieśli Ŝadnych 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 24 września 2009 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 
 

Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę (…) z dnia 26 sierpnia 2009 r. (data 

wpływu do Urzędu Gminy 3 września 2009 r.) na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w 
Zagwiździu. Rada Gminy stwierdziła, Ŝe jest organem właściwym do rozpatrzenia powyŜszej 
skargi. W związku z powyŜszym skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej celem 
zbadania zasadności i przedłoŜenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady Gminy. 
Przedmiotowa skarga stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
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Ad. 3. 

 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionego sprawozdania nie było zapytań.  

 Informację z działalności Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim przedstawił 
Komendant Tomasz Bilski informując, Ŝe na terenie działania komisariatu przestępczość 
nieznacznie wzrosła, co jest zapewne spowodowane kryzysem, ale równocześnie 
wykrywalność przestępstw pozostaje na poziomie ubiegłorocznym co daje naszemu 
komisariatowi pierwsze miejsce spośród komisariatów podległych Komendzie Miejskiej 
Policji w Opolu. 

Komendant poinformował równieŜ, Ŝe ustawa o Policji nakazuje przedstawienie 
sprawozdania z działalności komisariatu w systemie półrocznym oraz rocznym, wobec czego 
na sesji styczniowej zaprezentuje multimedialne sprawozdanie oraz przedstawi swojego 
zastępcę. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się do Komendanta z pytaniem odnośnie 
porzuconego samochodu w Starych Budkowicach o czym juŜ informowała Komisariat. 
Samochód ten stoi dokładnie na wjeździe na prywatną posesję. 

Komendant poinformował radną o metodach postępowania w takich przypadkach, 
oraz zapewnił, Ŝe zostały wdroŜone procedury zmierzające do ustalenia właściciela. 

Następnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił sołtys wsi Stare 
Budkowice Pan Zygmunt Hink. 

Na wstępie podziękował Panu Komendantowi za pracę dzielnicowych, dzięki którym 
udało się zakończyć procedery z kradzieŜami rowerów. Poinformował równieŜ, Ŝe dzięki 
dobrej współpracy z dzielnicowym wiele spraw w sołectwie udało się uporządkować. 

Pan Hink złoŜył równieŜ podziękowania Starostwu Powiatowemu, dzięki któremu 
wykonano chodnik wokół kościoła, zakładane są nowe barierki wzdłuŜ rzeki Budkowiczanka. 
Poinformował równieŜ, Ŝe zakończyła się akcja zbiórki opon rolniczych, która przyniosła 
poŜądane efekty, wobec czego naleŜy juŜ dziś zastanowić się kiedy przeprowadzić podobną 
akcję, gdyŜ nie wszyscy oddali zbędne opony i proponuje, Ŝeby akcja taka trwała dwa dni, 
gdyŜ jeden dzień to zbyt mało. Ponadto nad całością akcji powinien czuwać pracownik 
urzędu, który dopilnuje co jest wrzucane do kontenerów a cała akcja powinna zostać 
precyzyjnie przygotowana i odpowiednio nagłośniona, gdyŜ ostatnie informacje nie były 
precyzyjne. 

Kolejnym problemem jaki poruszył sołtys są wałęsające się bezpańskie psy. Sołtys 
apeluje o podjęcie konkretnych działań, gdyŜ te psy stanowią zagroŜenie. 

Ostatnia kwestia dotyczy minionej powodzi. Sołtys uwaŜa, Ŝe gmina nie egzekwuje od 
mieszkańców czyszczenia rowów przy swoich posesjach, ta woda nie ma gdzie spływać 
czego konsekwencją jest rozebranie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych jazu potrzebnego nam do nawadniania naszych pól w przypadku suszy. 

 
 

Ad. 4. 
 
Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy poinformował,  
Ŝe pracownicy Urzędu Gminy w Murowie i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 
zobowiązani do złoŜenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2009 r. takie 
oświadczenia złoŜyli w wyznaczonym terminie. Przyjęte oświadczenia majątkowe zostały 
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przeanalizowane i porównane z kopią PIT oraz poprzednimi oświadczeniami  
i kopią PIT – nie stwierdzono uchybień. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe oświadczenia majątkowe radnych 
zostały złoŜone w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie. 

 
 

Ad. 5. 
 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2008/2009, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu przedstawiła Pani 
Sekretarz. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań. 
 
 
Ad. 6. 

 
1. Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik poinformowała, Ŝe do projektu uchwały 

omawianej na komisjach zostały wprowadzone dodatkowe zmiany, które następnie 
omówiła. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2009. 
Radny Hubert Szichta zapytał dlaczego został zwiększony dochód własny  
w poz. 4: budowa mostu w Starych Budkowicach. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe na tą inwestycję mieliśmy zabezpieczone 245 tyś. w wyniku 
prowadzonych negocjacji kwota inwestycji uległa zwiększeniu do 270 tyś.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”– i przy 2 „wstrzymujących” 
podjęła uchwałę Nr XXVII/179/09 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2009, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXVII/180/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Pani Brygidzie Sygulka, która odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXVII/181/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, która 
stanowi załącznik Nr 9  do niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXVII/182/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów  
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik Nr 10  do niniejszego 
protokołu. 
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Ad. 7. 

 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
  
 
Ad. 8. 

 

Radny Sebastian Nowicki ponownie poruszył temat uiszczania naleŜności za pobór 
wody i odbiór nieczystości. Wspomniał, Ŝe jakiś czas temu wnioskował o powołanie komisji, 
która sprawdziłaby rzetelność i uczciwość odbiorców mediów. Prosi aby ponownie rozwaŜyć 
ten wniosek. 

Następnie głos zabrał nauczyciel z Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu (…), który 
poprosił Panią Sekretarz o powtórzenie wyników gimnazjalnych za rok ubiegły z części 
humanistycznej i matematycznej, gdyŜ podczas przedstawiania informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2008/2009, nie zdąŜył zapisać. 

Pani Sekretarz powtórzyła wyniki, na co (…) odparł, Ŝe są to najgorsze wyniki  
w województwie. 

(…)zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy informując, Ŝe nie moŜe uzyskać 
dostępu do arkusza organizacyjnego, wobec tego, korzystając z faktu, Ŝe na sali obrad jest 
obecna Pani Gabriela Kania – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu, zapytał czy 
Pani Dyrektor moŜe mu obiecać dostęp do dokumentów. 

Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe arkusz organizacyjny pracy szkoły został przedstawiony 
na Radzie Pedagogicznej w dniu 19 czerwca 2009 r., na której to (…) nie był obecny, 
natomiast 28 sierpnia 2009 r. ponownie został przedstawiony przydział przedmiotów i ilości 
godzin oraz zakres obowiązków wszystkich nauczycieli i (…) kolejny raz był nieobecny. 

(…) stwierdził, Ŝe jego pytanie brzmiało: czy zostanie mu udostępniony arkusz, na co 
Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe udostępnia mu dane w takim zakresie jakim moŜe to 
uczynić. 

(…) poruszył kolejną kwestię, mianowicie przedłoŜonej skargi. Poinformował Radę, 
Ŝe był u wielu lekarzy, po wielu sądach chodził i wszystkie sądy wygrał, ale sprawa jest tego 
typu, Ŝe sądzi się z Gimnazjum a nie z Panią Dyrektor, ponadto sędzina na ostatniej rozprawie 
dodała, Ŝe jeśli jeszcze raz ta sama sprawa trafi na wokandę to ona sama powiadomi 
przełoŜonego, czyli Wójta, Ŝe to jest mobbing. (…) poinformował, Ŝe moŜna tą sprawę 
zakończyć jeśli tylko Pani Dyrektor uzna wyrok nakazujący przyznanie mu pełnego etatu 
nauczyciela, bo do tej pory ma pół etatu a płacone za cały etat. Pani Dyrektor się odwołuje, 
składa apelacje, czas ucieka i ponoszone są niepotrzebne koszty. (…) dodał, Ŝe jest 
nauczycielem czynnym, więc ma pierwszeństwo wykonywania zawodu a nie emerytka, która 
do tej pory wykonuje jego pół etatu. Ponadto Gimnazjum jest niedofinansowane, brakuje 
pieniędzy na remonty a niepotrzebnie trwoni się pieniądze na utrzymanie emerytki, jest to 25 
tyś., za te pieniądze moŜna wykonać schody przeciwpoŜarowe, sanitariaty, zbudować boisko. 

Pani Dyrektor zabrała głos informując, Ŝe istotnie, wyrokiem sądu z czerwca 2008 r. 
przywróciła (…) na pełny etat od 1 września 2008 r. łącznie z nauczaniem matematyki. (…) 
 4 listopada 2008 r. złoŜył pisemne zapewnienie, Ŝe rezygnuje  
z całego etatu i oddaje nauczanie matematyki w klasie 3a gdyŜ sobie nie radzi. Na mocy 
porozumienia stron została zmniejszona ilość godzin, plan został ułoŜony na korzyść Pana 
(…), który uczył tylko przez trzy  dni, pozostałe dwa pracował w innej placówce.  
W kwietniu 2009 r. Pan (…)złoŜył kolejne pismo, deklarując chęć podjęcia pełnego etatu 
łącznie z nauczaniem matematyki. Jego prośba została potraktowana odmownie, gdyŜ nie 
było powodu zmieniania nauczycieli, z których pracy są zadowoleni uczniowie i rodzice oraz  
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przynoszących korzystniejsze wyniki nauczania. Ponadto szkoła nie moŜe pozwolić sobie na 
ciągłe zmiany nauczycieli, potrzebny jest nauczyciel ciągły. Wobec powyŜszego kaŜda 
decyzja kończy się sprawą w Sądzie Pracy z powodu niezadowolenia Pana (…). 

Pan (…)zwrócił się do Pani Dyrektor, Ŝe takie same słowa padły w Sadzie Pracy, co 
więcej, Pani Dyrektor kłamała mówiąc sędzinie, Ŝe Pan Mazur nie starał się o godziny. 

Przewodniczący Rady Gminy odebrał głos Panu (…) informując, Ŝe nie jest to miejsce 
na tego rodzaju kłótnie oraz zarzucanie kłamstw drugiej stronie. Zostały wysłuchane dwie 
strony, które to przedstawiły swoje racje, a dalszym rozpatrywaniem skargi zajmie się 
Komisja Rewizyjna. 

Pan (…) ponownie zabrał głos informując, Ŝe Pani Dyrektor złośliwie dała mu 
godziny w klasie 3a, która została przez nią utworzona jako klasa specjalna, to znaczy, Ŝe do 
tej klasy uczęszczają uczniowie, którzy mają jakiekolwiek trudności. 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe Komisja rewizyjna podejmie dalsze czynności  
w sprawie rozpatrzenia skargi i poprosił o przejście do kolejnych spraw. 

Radny Gerard Wierzgala poruszył bardzo istotny temat odnośnie obecności na 
posiedzeniach sesji. UwaŜa, Ŝe w punkcie „wolne wnioski i zapytania” są poruszane waŜne 
sprawy a nie wszyscy z podpisanych na listach obecności pozostają do końca obrad, wobec 
czego wnioskuje o potrącanie diet osobom opuszczającym obrady bez waŜnych powodów. 

Sołtys wsi Murów Pani Barbara Proth zapytała Wójta jakie są ustalenia odnośnie 
oświetlenia części ul. Wolności za torami, obok tartaku. 

Wójt odpowiedział, Ŝe Dyrektor Stora Enso Timber zobowiązał się na swój koszt 
utrzymać oświetlenie tej części. Ponadto zostaną zamontowane dwie dodatkowe lampy na 
przejeździe kolejowym, co jest wynikiem współpracy PKP, Urzędu Gminy  i Pana Piotra 
Witek – sołtysa wsi Bukowo. 

Pani Proth zapytała równieŜ czy będzie czyszczony rów, o którym wcześniej  
z Wójtem rozmawiała oraz czy zostanie wyremontowana nawierzchnia ul. Lipowej  
od skrzyŜowania z ul. Wolności do mostku na ul. Lipowej. 

Wójt zapewnił, Ŝe rów będzie czyszczony juŜ od poniedziałku, natomiast jeśli chodzi 
o remont nawierzchni, Dyrektor ZDP w Opolu stwierdził, Ŝe w roku bieŜącym jest  
to niewykonalne, natomiast zadanie to zostało ujęte w planie budŜetowym na przyszły rok.  

Radny Józef Segiet prosi o ponowienie wniosku odnośnie wystąpienia do PKP  
o uprzątnięcie stacji kolejowych w Laskowicach i Tułach. 

Wójt poinformował, Ŝe zostały wystosowane pisma, na które niestety nie uzyskaliśmy 
Ŝadnej odpowiedzi. 

Radny Mariusz Kotulla zwrócił się do Wójta z pytaniem czy są jakieś plany odnośnie 
przyszłości naszego „gimbusa”, czy jest planowany zakup nowego w przypadku awarii 
obecnego, czy szukamy jakichkolwiek moŜliwości dofinansowania z róŜnych źródeł, na 
przykład dla dzieci niepełnosprawnych.  

Wójt odpowiedział, Ŝe oczywiście w przypadku awarii obecnego „gimbusa” będziemy 
zmuszeni do zakupu nowego, oczywiście cały czas szukamy moŜliwości pozyskania 
dofinansowania do zakupu nowego samochodu. Natomiast jeśli chodzi o pozyskanie 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, to trzeba się liczyć z koniecznością 
udostępnienia go wszystkim mieszkańcom całą dobę, co oczywiście wiąŜe się z dalszymi 
kosztami zatrudnienia dodatkowych kierowców. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie Pani Barbara Kamińska 
nawiązała do poruszonego tematu informując, Ŝe równieŜ w jej placówce został poruszony ten 
problem. Dodała, Ŝe warto rozpatrzeć moŜliwość zakupu większego „gimbusa”. Ponadto 
zobowiązała się osobiście popilotować ta sprawę. 

Radna Teresa Lisek zwróciła się z pytaniem do Radnej Powiatu czy są jakieś ustalenia 
odnośnie remontu drogi z Murowa w stronę Kup. 
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Pani Kamińska odpowiedziała, Ŝe działa w tym kierunku, obiecała zaaranŜować 
spotkanie z Urzędem Marszałkowskim oraz z Wojewódzkim Zarządem Dróg w celu 
konkretnych ustaleń. 

Radna Antonina Adamczyk poruszyła kwestię sprawy remontu dachu w budynku 
ośrodka zdrowia w Starych Budkowicach, zapytała dlaczego tak długo zwlekaliśmy  
z ogłoszeniem konkursu, bo teraz w niesprzyjających warunkach są prowadzone prace 
remontowe. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe nie jest to kwestia opieszałości Urzędu, został ogłoszony konkurs 
ofert, została złoŜona tylko jedna oferta, ale wykonawca musiał zakończyć inne prace i nie 
mógł podjąć wcześniej zlecenia, wobec czego przedłuŜyliśmy umowę na realizację zadania, 
stąd teŜ dopiero teraz są prowadzone prace. 

Radny Hubert Szichta zapytał jakie są podejmowane czynności w sprawie psa 
wałęsającego się po Starych Budkowicach oraz jakie są ustalenia odnośnie wykonania drogi 
Targowej. 

Wójt odpowiedział, Ŝe w sprawie psa skontaktował się juŜ z policją, dzielnicowy 
wręczy mandat pani opiekującej się tym psem, moŜe to spowoduje większe zainteresowanie 
opiekunki tym psem. NiezaleŜnie od postępowania policji, Urząd szuka schroniska dla tego 
psa. Natomiast w kwestii ul. Targowej, Wójt zapewnił, Ŝe ok. 15 listopada rozpoczną się 
prace przy remoncie tej drogi. 

Radny Kotulla wrócił do tematu współpracy Dyrektora Stora Enso Timber z urzędem 
Gminy, mianowicie w jaki sposób Dyrektor widzi tą współpracę. 

Wójt zapewnił, Ŝe obecny Dyrektor deklaruje faktyczną współpracę z Urzędem, na 
chwilę obecną podarował materiał potrzebny do budowy remizy, zapewnia, ze w razie 
konkretnych potrzeb jest w stanie oferować swą pomoc. Wójt przyznaje, Ŝe po rozmowach  
z Dyrektorem są szanse na dobra współpracę. 

Sołtys Hink prosi o udzielenie odpowiedzi czy zakończyła się akcja podpisywania 
umów na odbiór nieczystości z mieszkańcami gminy, gdyŜ twierdzi, Ŝe jeszcze wiele 
gospodarstw nie posiada takich umów. 

Kolejna sprawa to odbiór nieczystości płynnych. Sołtys wnioskuje o przeprowadzenie 
kontroli zawartych umów i kontroli rachunków za wywóz nieczystości. 

Sołtys wrócił ponownie do kwestii melioracji rowów na terenie gminy. Mianowicie 
sołtys zwrócił się do Wójta o wydanie zaświadczenia, Ŝe wykonuje to co do niego naleŜy ale 
otrzymał pismo odmowne, wobec czego wnioskuje o przeprowadzenie kontroli konserwacji 
rowów melioracyjnych w całym sołectwie. 

Ostatnią sprawą jaką poruszył sołtys jest jego wniosek do budŜetu gminy odnośnie 
rozpoczęcia dofinansowania neutralizacji zgromadzonego przez mieszkańców eternitu. 

Wójt Gminy ustosunkował się do kwestii poruszanych przez sołtysa. Na pierwsze 
pytanie odpowiedział, Ŝe sprawa podpisywania umów nie jest zakończona, jest cały czas  
w toku, są zawierane kolejne umowy. 

Odnośnie nieczystości płynnych, jest to ogromny problem, nad którego rozwiązaniem 
Urząd pracuje, ale na pocieszenie Wójt dodał, Ŝe w 2010 roku stawka za 1m3 ścieków będzie 
o złotówkę tańsza. 

W kwestii melioracji rowów ustawa wyraźnie mówi, Ŝe do obowiązków właściciela 
naleŜy utrzymanie rowów. Wójt zapewnia, Ŝe stara się zabezpieczyć pewne kwoty w budŜecie 
na 2010 rok na utrzymanie rowów melioracyjnych, ale rowów naleŜących do prywatnych 
posesji nie moŜe utrzymywać. 

 
 
Z kolei kwestia utylizacji eternitu wygląda następująco: jedynie poprzez Gminny 

Fundusz Ochrony Środowiska istnieje moŜliwość dopłat do utylizacji lecz niestety nie 
posiadamy na tym funduszu wystarczających środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
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Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska deklarują udzielanie preferencyjnych poŜyczek 
na ten cel. Natomiast ustawa mówi, Ŝe termin usunięcia eternitu kończy się w 2032 roku, 
wobec czego mamy jeszcze czas. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który wyraził opinię, ze nie zgadza się na 
przeprowadzanie kontroli zawartych umów oraz wystawionych rachunków za odbiór 
nieczystości płynnych gospodarstw nie mających przyłącza do kanalizacji. Jest to 
dyskryminacja gdyŜ te gospodarstwa muszą ponosić wyŜsze koszty niŜ gospodarstwa 
przyłączone do kanalizacji, ponadto na kaŜdej sesji podczas zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wnioskuje o ustalenie minimalnej 
kwoty za ścieki dowoŜone gdyŜ sam transport jest zbyt wysokim kosztem dla mieszkańców. 

Wójt przyznał, Ŝe został wprowadzony w błąd mówiąc, Ŝe nie moŜna ustalić niŜszej 
stawki, lecz róŜnica będzie musiała zostać dopłacona. 

Następnie głos zabrała Przewodniczący Stowarzyszenia StB Pan Piotr Koziol, który 
przedstawił efekty prac Stowarzyszenia.  

Zwrócił się równieŜ z pytaniem do Wójta jakie jest stanowisko Urzędu w stosunku do 
pisma złoŜonego przez Stowarzyszenie odnośnie ogłaszania konkursów dla wszystkich 
stowarzyszeń.  

Kolejne pytanie dotyczy planowanego remontu biblioteki w Starych Budkowicach  
i zastępczej siedziby biura Stowarzyszenia, gdyŜ na czas remontu Stowarzyszenie musi się 
przenieść ale nie ma dokąd, a Wójt obiecał lokal zastępczy. 

Wójt odpowiedział, Ŝe pierwsze pytanie dotyczy wniosku złoŜonego do budŜetu więc 
w tej kwestii nie moŜe jeszcze się wypowiedzieć, natomiast w kwestii przyznania lokalu 
zastępczego Urząd nie moŜe w taki sposób dofinansowywać stowarzyszeń. 

Pan Koziol zobowiązał się do dokładnego zweryfikowania przepisów, gdyŜ uwaŜa, Ŝe 
w takim przypadku Gmina nie wywiązuje się z umowy.  

Ponadto zwraca się z wnioskiem do komisji budŜetowej o zaproszenie przedstawicieli 
Stowarzyszeń na posiedzenie komisji celem wyjaśnienia w jaki sposób są rozpatrywane ich 
wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe w Gminie nie funkcjonuje komisja 
budŜetowa, wszystkie komisje działają wspólnie ale nie ma przeszkód wstępu na posiedzenia 
mimo braku zaproszenia. 

Pan Koziol zauwaŜa, Ŝe nie ma moŜliwości uczestniczenia w posiedzeniach komisji, 
gdyŜ nie otrzymuje informacji o posiedzeniach i nie wie gdzie takie informacje zdobyć. 

Przewodniczący wyjaśnił, Ŝe posiedzenia komisji oraz zawiadomienia o sesji są 
zamieszczane na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

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