
PROTOKÓŁ  Nr I/2010

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r.

Otwarcie I sesji Rady Gminy Murów dokonał najstarszy wiekiem radny Józef Segiet, który 

serdecznie przywitał radnych, Wójta oraz pracowników urzędu gminy. Ustawowy skład Rady wynosi 

15 radnych. Radny Senior stwierdził, że  w sesji uczestniczą wszyscy radni, co stanowi qworum , przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności radnych  stanowi  

załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Prowadzący obrady poinformował, że obecnie przystąpią do ceremonii złożenia ślubowania 

przez nowo wybraną radę. 

Radny  senior  po  odczytaniu  treści  roty  ślubowania,  w  kolejności  alfabetycznej  wywołał 

z imienia   i nazwiska radnych, po czym złożyli uroczyste ślubowanie. Gratulując radnym, stwierdził, 

że objęli mandat radnego Rady Gminy Murów.

Prowadzący przedstawił  proponowany porządek obrad I sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy;

2) Powołania Komisji Skrutacyjnej;

3) Przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;

4) Przeprowadzenie tajnego głosowania;

5) Podjęcie uchwał stwierdzającej wybór. 

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;



2) Powołania Komisji Skrutacyjnej;

3) Przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

4) Przeprowadzenie tajnego głosowania;

5) Podjęcie uchwał stwierdzającej wybór. 

7. Podjęcie uchwał.

8. Interpelacje radnych Rady Gminy.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Murów.

Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli żadnych uwag. Wobec tego Rada Gminy będzie 

obradowała wg przedstawionego porządku obrad.

Punkty 1,2,3 zostały już zrealizowane.

Ad. 4.

Radny  Senior  prosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy. 

Przypomniał,  że zgłoszony kandydat  musi  wyrazić  zgodę na kandydowanie,  dlatego każdorazowo 

będzie  zwracał  się  z  zapytaniem  czy  wyraża  zgodę.   Radny  Sebastian  Nowicki  zgłosił  radnego 

Mariusza  Kotulla  jako  kandydata  na  przewodniczącego  -  Radny  Kotulla   nie  wyraził  zgody  na 

kandydowanie.  Radny  Józef  Sowada  był  kolejnym  zgłoszonym  kandydatem,   przez  radną  Lidię 

Urban.  Radny Sowada wyraził  zgodę na kandydowanie. Dalszych zgłoszeń nie było,  prowadzący 

zaproponował  przegłosowanie  zamknięcie  listy  kandydatów  na  przewodniczącego  Rady  Gminy 

Murów. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych.  Po stwierdzeniu zamknięcia listy kandydatów, 

powołana  została  3  osobowa  Komisja  Skrutacyjna,  w  której  skład  nie  mogły  wchodzić  osoby 

kandydujące. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:

- Urban Lidia

- Proth Barbara

- Kocot Ewelina

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Do proponowanego składu komisji nikt nie zgłosił 

żadnych uwag. Za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej głosowano jednogłośnie.



Ogłoszona została 10 minutowa przerwa w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania projektu 

regulaminu głosowania wyboru na przewodniczącego. 

Po przerwie radny senior  odczytał    projekt  uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu głosowania 

wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Murów. Do przedstawionego projektu radni nie 

wnieśli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych 

- 15 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr I/1/2010   w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru 

radnego na przewodniczącego Rady Gminy Murów,  która stanowi  załącznik  Nr 2 do niniejszego 

protokołu.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart w celu  przeprowadzenia tajnego głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania (kandydat na przewodniczącego nie brał udziału w glosowaniu)  i po

obliczeniu  głosów   Komisja  Skrutacyjna  sporządziła  protokół  z  obliczenia  głosów  oddanych  

w głosowaniu w wyborach  na Przewodniczącego Rady Gminy,  po czym Przewodnicząca Komisji 

odczytała protokół. Komisja stwierdza, że kandydat  Józef Sowada otrzymał  12 ważnych oddanych 

głosów.  W  związku  z  powyższym  został  wybrany  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Murów. 

Protokół komisji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Następnie radny senior odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Murów. Rada Gminy w obecności 15 radnych  - 14 głosami „za” oraz 1 „wstrzymującym” podjęła 

uchwałę Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, która stanowi załącznik Nr 4 

do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Po  dokonaniu  wyboru  radny senior  Józef  Segiet  przekazał  prowadzenie  sesji  wybranemu 

przewodniczącemu rady.

Wybrany przewodniczący podziękował za ponowny wybór i zaufanie.

Ad.6

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego rady gminy. 

Zgłoszono  następujące  kandydatury  radnych:  Mariusz  Kotulla,  który  nie  wyraził  zgody  na 

kandydowanie oraz Józef Segiet, który wyraził zgodę na kandydowanie. Dalszych zgłoszeń nie było, 

przewodniczący  zaproponował  przegłosowanie  zamknięcie  listy  kandydatów  na 

wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Murów.  Za  zamknięciem  listy  kandydatów  zagłosowano 

jednogłośnie. Przewodniczący odczytał   projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania 

wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów. Do przedstawionego projektu radni 

nie wnieśli  żadnych uwag,  wobec tego przystąpiono do głosowania.  Rada Gminy w obecności  15 



radnych  - 15 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr I/3/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania 

wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów,  która stanowi załącznik Nr 5 do  

niniejszego protokołu.

Ogłoszona została 10 minutowa przerwa w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do 

przeprowadzenia głosowania. 

Po przerwie przystąpiono do tajnego głosowania (kandydat nie brał czynnego udziału w głosowaniu). 

Po  obliczeniu głosów,  komisja  sporządziła  protokół  z  obliczenia  głosów oddanych  w głosowaniu 

w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  po czym Przewodnicząca Komisji  odczytała 

protokół.  Komisja  stwierdza,  że  kandydat  Józef  Segiet  otrzymał  14  ważnych  oddanych  głosów. 

W związku z powyższym Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Murów został  radny Józef Segiet . 

Protokół komisji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Murów. Rada Gminy w obecności  15 radnych  - 15 głosami  „za”  podjęła uchwałę 

Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, która stanowi załącznik Nr 7 do 

niniejszego protokołu.

Ad.7.

Rozpatrzone zostały uchwały w sprawie:

1. Powołania  Komisji  Rewizyjnej.  Przewodniczący  zaproponował  aby  radni  zgłaszali 

kandydaturę na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni zostali radni:

- Hubert Szichta

- Lidia Urban

- Janusz Pośpiech

- Sebastian Nowicki

- Hubert Stiller

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie - za 

każdym  ze  zgłoszonych  kandydatów  głosowano  jednogłośnie.  Przewodniczący  odczytał  projekt 

uchwały.  Rada Gminy w obecności  15 radnych  - 15 głosami  „za”  podjęła uchwałę Nr I/5/2010 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.



2. Wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej.  Zgłoszono  kandydaturę  radnych  Janusza 

Pośpiecha  oraz  Huberta  Szichta,  którzy  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie.  W  jawnych 

wyborach radni uzyskali następujące wyniki głosowania:

- Hubert Szichta – 11 głosów

- Janusz Pośpiech – 3 głosy.

W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Hubert Szichta. 

Rada  Gminy w obecności  15  radnych  –  15  głosów „za”  podjęła  uchwałę  Nr  I/6/2010 w spawie 

wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  która  stanowi  załącznik  Nr  9  do  niniejszego 

protokołu.

3. Powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej.  Przewodniczący  zaproponował  aby  radni  zgłaszali 

kandydaturę na członków Komisji. Zgłoszeni zostali radni:

- Antonina Adamczyk

- Barbara Proth 

- Eryka Nelke

- Ewelina Kocot

- Stanisław Onyszkiewicz

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie -  za 

każdym  ze  zgłoszonych  kandydatów   głosowano  jednogłośnie.  Przewodniczący  odczytał  projekt 

uchwały.  Rada Gminy w obecności  15 radnych  - 15 głosami  „za”  podjęła uchwałę Nr I/7/2010 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, która stanowi 

załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

4. Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Zgłoszono kandydaturę  radnych  Antoniny Adamczyk  oraz  Barbary Proth.  Radne wyraziły 

zgodę na kandydowanie. W jawnych wyborach radne uzyskały następujące wyniki głosowań:

- Antanina Adamczyk – 11 głosów



- Barbara Proth – 4 głosy

W  związku  z  powyższym  radna  Antonina  Adamczyk  została  Przewodniczącą  Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 

głosów „za” podjęła uchwałę Nr I/8/2010 w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej,  która  stanowi  załącznik  Nr  11  do  niniejszego 

protokołu.

5. Powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  Komisji  Mienia, 

Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska.  Przewodniczący 

zaproponował aby radni zgłaszali kandydaturę na członków Komisji. Zgłoszeni zostali radni:

- Mariusz Kotulla

- Józef Segiet

- Klaudia Gustaw

- Dariusz Lorenc

Radni  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie.  Nastąpiło  głosowanie  na  każdego  kandydata 

oddzielnie – za każdym zgłoszonym kandydatem głosowano jednogłośnie) . Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 15 radnych  - 15 głosami „za”  podjęła 

uchwałę  Nr  I/9/2010  w  sprawie  powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu 

osobowego  Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 

Środowiska, która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

6. Wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa 

i  Ochrony  Środowiska.  Zgłoszono  kandydaturę  radnych  Mariusza  Kotulla,  który  wyraził 

zgodę na kandydowanie oraz Józefa Segiet, który zgody nie wyraził. Przystąpiono do jawnego 

głosowania.  Za  wyborem  Przewodniczącego  Komisji  zagłosowano  jednogłośnie.  Radny 

Mariusz Kotulla został Przewodniczącym Komisji  Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 

Leśnictwa i  Ochrony Środowiska. Przewodniczący odczytał  projekt  uchwały.  Rada Gminy 

w  obecności  15  radnych  –  14  głosami  „za”  oraz  1  „wstrzymującym”  podjęła  uchwałę 

Nr  I/10/2010 w sprawie  wyboru  Przewodniczącego Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego  

protokołu.



Ad. 8.

Interpelacja nie zostały złożone.

Ad.9.

Przewodniczący  poinformował  radnych  o  obowiązku  złożenia  do  30  dni  od  złożenia 

ślubowania oświadczeń majątkowych.

Ad. 10.

W  związku  z  zrealizowanym  porządkiem  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Murów 

godzinie 15:00 zakończył posiedzenie I sesji Rady Gminy Murów.

Protokołowała:     Przewodniczący 

             Rady Gminy Murów

Melania Krzencesa

                                                               Józef Sowada


