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PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 19 marca 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył XVI sesję Rady 

Gminy Murów i po przywitaniu radnych, oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności w 
posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny Sebastian Nowicki – nieobecność 
usprawiedliwiona), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji  – lista 
obecności radnych stanowi załącznik  nr 1 do nin. protokołu. 
 
 

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

 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
2) określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się  

o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
3. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 

     
 

Ad. 1. 
 

1. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę  
Nr XVI/104/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która stanowi 
załącznik Nr 2 do nin. protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie 
musi spełniać przedsiębiorstwo ubiegające się  
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę  
Nr XVI/105/2012 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać 
przedsiębiorstwo ubiegające się ozezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, która stanowi 
załącznik Nr 2 do nin. protokołu. 
 
 
Ad. 2. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
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Ad. 3. 

 
1. Radny Mariusz Kotulla złoŜył wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie pozimowego wyczyszczenia poboczy na terenie gminy Murów 
oraz o remont dróg powiatowych na terenie gminy. 

2. Ponadto Radny Mariusz Kotulla ponowił wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu 
Dróg Powiatowych o zamontowanie znaku STOP na skrzyŜowaniu dróg od strony 
Grabczoka do Murowa. 

3. Radny Mariusz Kotulla zawnioskował równieŜ o zamontowanie barierki ochronnej na 
rowie przy skrzyŜowaniu z ulicą Wolności oraz Polną (dojazd na „Kopiec”). 

4. Radny Stanisław Onyszkiewicz zawnioskował o wystosowanie pisma do Nadleśnictwa 
Turawa w sprawie uprzątnięcia drogi od Bukowej do Dębińca, gdyŜ na powyŜszej drodze 
zalegają pozostałości po prowadzonym wyrębie. 

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

14:30 zamknął sesję. 
 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


