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PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XVII 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 i 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 poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 

a) sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2011 rok; 
b) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2011 rok. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012;  
2) inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 
3) zmiany uchwały Rady Gminy Murów XIV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów; 
4) zmiany uchwały Rady Gminy Murów  Nr XV/99/2012 z dnia  23 lutego 2012r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – 
szczepienie HPV w  2012 roku; 

5) uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Murów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko  
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Murów; 

6) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, 
7) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, 
8) wyraŜenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny 

współpracy w ramach tworzonej aglomeracji. 
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
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Ad. 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi oraz zapytania  

do protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy tj. z dnia 23 lutego i 19 marca 2012 r. Radni nie 
wnieśli Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych. 
 

Ad. 2. 
 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Radni zapoznali się równieŜ ze sprawozdaniem z realizacji środków funduszu 

alkoholowego za 2011 rok, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu oraz ze 
sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 
rok, które stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Do przedstawionych sprawozdań radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Ad. 3. 

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

zmian budŜetu gminy na rok 2012. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVII/106/2012 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2012, która 
stanowi załącznik Nr 7  do niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVII/107/2012 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
która stanowi załącznik Nr 8  do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Murów XIV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVII/108/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów XIV/84/2011  
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady 
Gminy Murów, która stanowi załącznik Nr 9  do niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Murów  Nr XV/99/2012 z dnia  23 lutego 2012r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – 
szczepienie HPV w  2012 roku. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVII/109/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów  Nr XV/99/2012 z 
dnia  23 lutego 2012r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – 
szczepienie HPV w  2012 roku, która stanowi załącznik Nr 10  do niniejszego 
protokołu. 

5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Murów oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Murów. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVII/110/2012 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Murów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko  
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Murów, która 
stanowi załącznik Nr 11  do niniejszego protokołu. 

6. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XVII/111/2012 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, która 
stanowi załącznik Nr 12  do niniejszego protokołu. 
 
Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Gminy salę obrad opuścił Radny 

Nowicki, wobec czego w dalszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. 
 

7. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii drogi gminnej. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła uchwałę Nr XVII/112/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi 
gminnej, która stanowi załącznik Nr 13  do niniejszego protokołu. 

8. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyraŜenia woli udziału 
gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej 
aglomeracji. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XVII/113/2012 w sprawie wyraŜenia woli udziału gminy  
w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji, 
która stanowi załącznik Nr 14  do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

Radny Onyszkiewicz zwrócił się do Wójta z pytaniem czy zostały przekazane wnioski 
dotyczące uprzątnięcia dróg gminnych zanieczyszczanych przez nadleśnictwa i czy  
w związku z tym są juŜ poczynione jakieś kroki.  

Wójt odpowiedział, Ŝe jest w stałym kontakcie z nadleśnictwem i ma nadzieję na 
pozytywne załatwienie sprawy. 

Radni oraz sołtysi poruszyli wiele spraw dotyczących zaangaŜowania  do pomocy na 
terenie sołectw pracowników interwencyjnych, Wójt z kolei zapewnił, Ŝe prace będą 
realizowane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem. 

Radna Barbara Proth złoŜyła wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg 
Powiatowych w sprawie uprzątnięcia chodnika między Murowem a Zagwiździem oraz 
naprawieniem ubytków w chodniku oraz o zainstalowanie sygnalizatorów informujących  
o przejściu dla pieszych w obrębie szkoły w Murowie. 

Radna Ewelina Kocot złoŜyła wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg 
Powiatowych o remont drogi z Murowa do Okół. 

Wójt zwrócił się do sołtysów o zwrócenie szczególnej uwagi na częstotliwość 
zapalania się lam drogowych i informowania o kaŜdej nieprawidłowości. 
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Poinformował równieŜ radnych, Ŝe mieszkańcy gminy skarŜą się na usługi medyczne 
przychodni Herkules z Murowa, skargi dotyczą w szczególności samego Doktora i w związku 
z tym wystosowali do Urzędu Gminy pismo, które teraz zostaje przekazane Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Przewodnicząca Komisji Antonina Adamczyk zobowiązała członków Komisji do 
złoŜenia wizyty w przychodni celem wyjaśnienia sprawy. 

 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:00 zamknął sesję. 
 
 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


