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PROTOKÓŁ Nr X/2011 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 15 września 2011 r. 

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

Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów 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 zaproszonych 
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. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
2) zmiany Uchwały Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów  

z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budŜetu Gminy 
Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

3) powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników, 
4) przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie  

w samorządową instytucję kultury oraz nadanie jej Statutu, 
5) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

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

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę Pana Krzysztofa Mucha z dnia  

10 sierpnia 2011 r. na działalność Wójta Gminy Murów. 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. 
 
  

Ad. 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi oraz zapytania  

do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 5 września 2011 r. Radni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
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Ad. 2. 
 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Radni poruszyli wiele kwestii zawartych w sprawozdaniu jednak najwięcej emocji 

wzbudził temat dowozu dzieci do szkół oraz ewentualnego uruchomienia dodatkowych, 
płatnych przejazdów. 

Dyrektor PG w Zagwiździu Pani Gabriela Kania poinformowała obecnych o wizycie 
gimnazjalistów oraz delegacji mieszkańców Gminy Murów w Vallendar, jednocześnie 
zapraszając na kolejny wyjazd. 

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli dodatkowych uwag. 
 

Ad. 3. 

 
1. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała i omówiła uchwałę w sprawie dokonania 

zmian budŜetu gminy na rok 2011. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr X/58/2011 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2011,  
która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji z budŜetu Gminy Murów 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 X/59/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów  
z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budŜetu Gminy Murów 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego 
protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie powołania zespołu do 
spraw opiniowania kandydatów na ławników. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr X/60/2011 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na 
ławników, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Murowie w samorządową instytucję kultury oraz nadanie jej 
Statutu. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” i przy 3 głosach 
„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr X/61/2011 w sprawie przekształcenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie w samorządową instytucję kultury oraz 
nadanie jej Statutu, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał 
uzasadnienie do uchwały. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr X/62/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, która 
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 4. 

 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

 
Radna Barbara Proth  złoŜyła wniosek w sprawie podjęcia starań o uruchomienie 

przejazdu szynobusów na trasie Namysłów – Opole przez Murów. 
Radny Sebastian Nowicki złoŜył wniosek w sprawie zamontowania lamy na parkingu 

przy KS Unia Murów co przyczyniło by się do zwiększenia bezpieczeństwa kibiców jak  
i zawodników oraz mienia klubu. 

Radny Onyszkiewicz zwrócił się do Wójta z pytaniem czy będzie moŜliwość 
skorzystania z pomocy pracowników interwencyjnych  

 
Wójt odpowiedział równieŜ radnej Adamczyk na wniosek z ostatniej sesji w sprawie 

powołania niezaleŜnego geodety w celu wytyczenia granic dróg naleŜących do Pana Jana 
Mikuli. Wyjaśnił, Ŝe nie ma powodu powoływać biegłego geodety gdyŜ sporna działka nie 
jest własnością Pana Mikuli lecz Gminy Murów i taki teŜ jest zapis w księdze wieczystej.  

Wójt poinformował radnych o moŜliwości zbycia dwóch działek w Radomierowicach 
lecz z powodu konfliktu związanego z połoŜeniem szamba na tych działkach istnieje 
zagroŜenie wycofania się inwestora. 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  
12:00 zamknął sesję. 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


