
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 20 sierpnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 13:00 otworzył XXXVIII sesję 
Rady  Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności 
w  posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych  (nieobecny  radny   Hubert  Stiller  –  nieobecność 
usprawiedliwiona),  co  stanowi  quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji,  lista  
obecności radnych stanowi załączniki  nr 1 do nin. protokołu.

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

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014;
2) dostosowania  opisu  granic  okręgów  wyborczych  gminy  Murów  do  stanu 

faktycznego;
3) nieodpłatnego  przekazania  utrzymania  (hostingu)  witryny  internetowej  gmin 

tworzących  Aglomerację Opolską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

1) Skarbnik Gminy Murów odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu 
gminy na rok 2014.

Radny Nowicki wyraził swą dezaprobatę do techniki tworzenia budżetu. Nie rozumie        w 
jaki sposób nagle znalazły się pieniądze w rezerwie budżetowej  na wybudowanie siłowni 
zewnętrznych, a na ogrodzenie KS Unia Murów nie może od kilku lat otrzymać środków.
Skarbnik Gminy wyjaśniła  radnemu technikę  tworzenia budżetu,  zasady rozdysponowania 
rezerwy budżetowej.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXVIII/243/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014,  która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie  dostosowania opisu 
granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXVIII/244/2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy 
Murów do stanu faktycznego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt uchwały w sprawie  dostosowania opisu 
granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XXXVIII/245/2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy 
Murów do stanu faktycznego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad. 2.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 3.

Radna Ewelina Kocot  poprosiła o interwencję w ZDP w sprawie łatania dróg.
Przewodniczący  Józef  Sowada  poinformował  o  leżących  w  Święcinach  obciętych 

gałęziach, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi.
Radny  Mariusz  Kotulla  przypomniał  o  swoim  wniosku  odnośnie  przekazywania 

mieszkańcom informacji o możliwości nieodpłatnego oddawania bioodpadów.
Radny  Józef  Segiet  zapytał  Wójta  o  remont  elewacji  przedszkola  w  Starych 

Budkowicach,  jednego dnia postawiono rusztowanie,  drugiego je zdemontowano,  jaki  jest 
powód.

Wójt wyjaśnił, że najemca lokalu „Karczma na Górce”  podjął się wykonania remontu 
ale   nie  złożył  oferty na przeprowadzenie  prac,  więc nie  powinien  rozpoczynać  remontu. 
W  tej  chwili  wystosowano  kolejne  zapytanie  ofertowe  do  kilku  firm,  czekamy  na 
rozstrzygnięcie.

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się do Wójta z pytaniem czy przewidziane są 
jakiekolwiek  remonty  dróg w  Starych  Budkowicach,  czy  jest  już  odpowiedź  na  wniosek 
o znak zakazu zatrzymywania się i kiedy rozpocznie się remont ośrodka zdrowia w Starych 
Budkowicach.

Wójt odpowiedział, że nie przewiduje już remontów  dróg, odpowiedzi na wnioski już 
wpłynęły do Urzędu, wyjaśni to, a remont ośrodka na pewno się rozpocznie, ale nie może 
określić terminu.

Radny Mariusz Kotulla zwrócił się do Wójta z pytaniem jak będzie wyglądała sprawa 
z  rozbudową  tartaku  Stora  –  Enso,  gdzie  będzie  wjazd  do  zakładu,  czy  będą  bariery 
dźwiękowe, czy mieszkańcy Murowa maja powody aby obawiać się tej inwestycji.

Wójt wyjaśnił, że nie zna dokładnych planów ale może zapewnić, że inwestycja nie 
będzie  uciążliwa dla mieszkańców.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
14:00 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Sowada


