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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 15 maja 2014 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXXVI sesję 

Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, 
iŜ zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni Sebastian 
Nowicki, Mariusz Kotulla oraz Hubert Stiller – nieobecność usprawiedliwiona), 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 przypomniał, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji 

przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 

a) sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2013 rok; 
b) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za 2013 rok; 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budŜetu gminy na rok 2014, 
2) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas 

oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, 

3) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, 
4) zmiany uchwały NR XXXV/217/2014 Rady Gminy Murów z dnia  

13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów  
w 2014 roku”, 

5) przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 
2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na 
lata 2013 – 2016, 

6) zmiany uchwały Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów  
z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej 
na terenie gminy Murów, 

7) inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
 
 

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

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

do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 13 marca 2014 r. 
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. 
 
 
 
 
Ad. 2. 
 

 W zawiązku z nieobecnością Wójta sprawozdanie z działalności Wójta Gminy  
w okresie między sesyjnym przedstawiła Pani Beata Hombek, powyŜsze sprawozdanie 
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

Radni zapoznali się równieŜ ze sprawozdaniem z realizacji środków funduszu 
alkoholowego za 2013 rok, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu, oraz ze 
sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 
rok, które stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Do przedstawionych sprawozdania radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
Odnośnie sprawozdania Wójta zadano zapytania: 
− Radna Barbara Proth – jak daleko zaszła sprawa z odtworzeniem linii PKP  

i co z budynkiem stacji, 
− Radna Ewelina Kocot – jak Urząd Gminy odniesie się do konfliktu w PSP  

w Murowie. 
PowyŜsze zapytania zostaną przekazane Wójtowi. 
W obradach uczestniczył równieŜ p.o. Komendanta Komisariatu Policji  

w Dobrzeniu Wielkim Rafał Bartoszek, który przedłoŜył radnym sprawozdanie ze stanu 
bezpieczeństwa na terenie gminy.  

O godzinie 10:20 na Salę Obrad przybyli radni Kotulla i Nowicki. W dalszych 
obradach uczestniczy 14 radnych. 

 
 
Ad. 3. 

1) Skarbnik Gminy Murów odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu 
gminy na rok 2014. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” i przy 3 „wstrzymujących” – 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/228/2014 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na rok 
2014, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat,  
z dotychczasowym dzierŜawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXVI/229/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy 
nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierŜawcą, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny 
Zasobów Pomocy Społecznej. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXVI/230/2014 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, która 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 
XXXV/217/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Murów w 2014 roku”. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXXVI/231/2014 w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/217/2014 Rady Gminy 
Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów  
w 2014 roku”, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 
2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2013 – 2016. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 9 głosami „za” i przy 5 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXXVI/232/2014 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Murów na lata 2013 – 2016, która stanowi załącznik nr 11  
do niniejszego protokołu. 
Radni uznali, Ŝe na kolejnych posiedzeniach Komisji bądź Sesji powinien uczestniczyć 
pracownik odpowiedzialny za przygotowanie projektów uchwał w celu dokładnego 
objaśnienia projektu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej 
obowiązującej na terenie gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXXVI/233/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów z 
dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej 
na terenie gminy Murów, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie inkasa podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”– podjęła uchwałę  
Nr XXXVI/234/2014 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 

 
Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
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Ad. 5. 

 
Radny Mariusz Kotulla zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy zwiększenie 

stawki za opłatę targową przyczyniło się do zwiększenia budŜetu Gminy. 
Radna Antonina Adamczyk zgłosiła wniosek o obniŜenie opłaty targowej z 30 zł. na 

20 zł. uzasadniając, Ŝe wielu kupców rezygnuje z handlu na naszym terenie z powodu zbyt 
wysokiej stawki, a stoiska z odzieŜą cieszą się u nas powodzeniem gdyŜ brakuje sklepów  
z takim asortymentem. 

Prosi równieŜ o zamontowanie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na  
ul. Targowej – wjazd z ul. Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach. 

Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe wpływy do budŜetu zwiększyły się po podniesieniu 
stawki za opłatę targową, dodała równieŜ, Ŝe Rada Gminy w kaŜdej chwili moŜe zmienić 
stawkę. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, Ŝe Komisja równieŜ moŜe 
przedłoŜyć stosowny projekt uchwały, a nie tylko Wójt Gminy. 

Radny Sebastian Nowicki uwaŜa natomiast, Ŝe dobrym rozwiązaniem było by 
utworzenie gminnego targowiska oraz ustalenie warunków handlu. 

Radny Kotulla uwaŜa, Ŝe stawka 30 zł. nie jest wygórowaną stawką. 
Radna Adamczyk odparła, Ŝe Gmina nie zapewnia handlującym zaplecza socjalnego  

i ta stawka w tym przypadku jest za wysoka. 
Radny Stanisław Onyszkiewicz uwaŜa, Ŝe sprzedawcy nie ponoszą Ŝadnych 

większych kosztów związanych ze swoją działalnością, więc taka stawka nie powinna być dla 
nich obciąŜeniem. 

Radny Józef Segiet poparł radną Adamczyk. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe obniŜając opłatę targową powinniśmy 

równieŜ zapewnić jakieś ulgi dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Gminy i odprowadzających nie małe składki na podatek od działalności gospodarczej, 
wnioskuje zatem aby w budŜecie na 2015 rok obniŜyć o 30% stawkę za ten podatek. 

Radna Ewelina Kocot złoŜyła wniosek w sprawie wykonanie remontu drogi Murów – 
Okoły. 

Radny Mariusz Kotulla złoŜył wniosek w sprawie zamontowania lampy na 
skrzyŜowaniu Murów – Grabczok.  

Sekretarz Gminy odniosła się do sugestii radnych odnośnie uczestnictwa pracowników 
urzędu na posiedzeniach sesji. Stwierdziła, Ŝe jest to moŜliwe, naleŜy jednak wcześniej 
zgłosić, który pracownik miałby uczestniczyć w sesji, gdyŜ wiąŜe się to z odpowiednim 
zorganizowaniem pracy urzędu. 

 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

13:15 zamknął sesję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


