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PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 31 października 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXXI sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji, listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki   
nr 1, 2, 3  do nin. protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargi Pana Bernharda Mohlek  z dnia 

11.10.2013 r. (wpływ do Rady Gminy Murów 21 październik 2013 r.) na działania Wójta 
Gminy Murów w zakresie organizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Murów oraz  
z dnia 11.10.2013 r. (wpływ do Rady Gminy Murów 25 październik 2013 r.)na działania 
Wójta Gminy Murów w zakresie nielegalnego składowania odpadów na terenie sołectwa 
Stare Budkowice. 

Rada Gminy stwierdziła, Ŝe jest organem właściwym do rozpatrzenia powyŜszych 
skarg.  

W związku z powyŜszym skargi zostały przekazano Komisji Rewizyjnej celem 
zbadania zasadności i przedłoŜenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady Gminy. 

PowyŜsze skargi stanowią  załączniki nr 4 i 5  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. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń 

majątkowych. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku; 
2) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów. 

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

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 

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

do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 26 września. Radni nie wnieśli Ŝadnych 
uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołów 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 6 do niniejszego protokołu. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta z pytaniem o plany odnośnie remontu 

drogi prowadzącej z murowa w stronę Kup, czy planowane jest poszerzenie drogi i kiedy 
zapadnie ostateczna decyzja  remoncie. 

Wójt odpowiedział, Ŝe planuje się poszerzenie drogi o 60 cm i juŜ w poniedziałek 
zapadnie decyzja. 

Na posiedzenie Sesji przybyli przedstawiciele Policji z Komisariatu w Dobrzeniu 
Wielkim: pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Komisarz Rafał Bartoszek 
oraz Zastępca Komendanta Pan Bogdan Walkowicz.  

Odpowiadali na szereg pytań radnych, omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa 
oraz wyjaśnili kwestię ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się na chodniku przy firmie 
Vitroterm w Murowie. 

Przedstawiony został równieŜ raport dotyczący stanu bezpieczeństwa w Gminie 
Murów w trzecim kwartale bieŜącego roku. 

 

Ad. 3. 

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń 
majątkowych, złoŜonych przez osoby zobowiązane do złoŜenia takich oświadczeń Wójtowi. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe pracownicy Urzędu Gminy w Murowie i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, zobowiązani do złoŜenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 
kwietnia 2013 r., takie oświadczenia złoŜyli w wyznaczonym terminie. Przyjęte oświadczenia 
majątkowe zostały przeanalizowane i porównane z kopią PIT oraz poprzednimi 
oświadczeniami i kopią PIT – nie stwierdzono uchybień.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe oświadczenia majątkowe radnych 
zostały złoŜone w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie oraz poinformował  
o pojawiających się notorycznie błędach. Poprosił aby w przyszłości pamiętać o 
prawidłowym wypełnianiu oświadczeń. 

 

Ad. 4. 

1) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXI/182/2013 w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Murów.  
Radny Nowicki uwaŜa, Ŝe Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma obowiązku składania 
zbiorczej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
Urzędu Gminy, taką deklarację powinni składać osobiście mieszkańcy. 
W tej sprawie zabrał głos radca prawny Urzędu Pan Waldemar Leśniewski, wyjaśniając 
radnym kwestie prawne działania spółdzielni mieszkaniowych oraz podstawowe pojęcia 
ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” i przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXI/183/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 
Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Rady Rodziców Przedszkola 
Publicznego w Murowie w sprawie wydłuŜenia czasu pracy placówki. PowyŜsze pismo 
przekazane zostało Komisji Oświaty. 

Przewodniczący odczytał równieŜ pismo Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” 
w Murowie  w sprawie wyjaśnienia kwestii odpłatności za oświetlenie drogi przy blokach 
mieszkalnych przy ul. Wolności w Murowie. 

Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe w tej sprawie wystosuje odpowiedź do Prezesa 
Spółdzielni. 

  
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

12:00 zamknął sesję. 
 
 
 Protokołowała: 

 
Beata Hombek 

 
Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


