
PROTOKÓŁ Nr I/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 27 listopada 2014 r.

Ad. 1.

Otwarcia I Sesji Rady Gminy Murów dokonała najstarsza wiekiem radna Pani Rita 

Fila,  która  przywitała  radnych,  Wójta  oraz  pracowników  urzędu  gminy.  Lista  obecności  

radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zgodnie  z  postanowieniem  Komisarza  Wyborczego  w  Opolu  I  porządek  obrad 

dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

8. Złożenie ślubowania nowo wybranego Wójta Gminy Murów.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad. 2.

Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Pani  Ewa  Hasik  wręczyła  radnym 

zaświadczenia o wyborze na radnego.

Ad.3. 

Prowadząca  obrady  radna  poinformowała,  że  obecnie  przystąpimy  do  ceremonii 

złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Prosząc wszystkich o powstanie odczytała Rotę ślubowania:

„Wierny  konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki 

radnego sprawować godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając na względzie  dobro mojej  Gminy 

i mieszkańców.”

Następnie  radna  odczytała  z  listy  kolejno  z  imienia  i  nazwiska  radnych,  prosząc

o  powstanie  wyczytanego  radnego  i  potwierdzenie  woli  złożenia  ślubowania  słowem 
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„ślubuję”. Radna poinformowała jednocześnie, że po słowie „ślubuję” każdy z radnych może 

dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radna dziękując złożyła  wszystkim gratulacje  stwierdzając,  że radni  którzy złożyli 

ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Murów.

Ad. 4. 

Następnie  radna  poinformowała,  że  ustawowy  skład  Rady  wynosi  15  radnych. 

Stwierdziła,  że w sesji uczestniczą wszyscy radni,  co stanowi quorum, przy którym Rada 

może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Ad. 5. 

Radna Senior  poinformowała,  że  obecnie  przystąpimy do powołania  z  radnych   3 

osobowej  komisji  skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  oraz 

Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy,  przypominając  jednocześnie,  że  osoby zamierzające 

kandydować nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych: 

 Adamczyk Antonina

 Kuczera Anna

 Gaweł Henryk

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.

Ad. 6. 

Radna Senior poinformowała, że obecnie przystąpimy do wyboru Przewodniczącego 

Rady  Gminy.  Wybór  Przewodniczącego  Rady  Gminy,  składa  się  z  następujących 

podpunktów 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały,

d)  przeprowadzenie tajnego głosowania,

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

Radna poprosiła o zgłaszanie kandydatów przypominając jednocześnie, że zgłoszony 

Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
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Radny Ryszard Ryczkowski zgłosił radnego Stanisława Onyszkiewicz jako kandydata 

na Przewodniczącego. Radny Onyszkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Michał 

Golenia  zgłosił  radną  Lidię  Urban   jako  kandydata  na  Przewodniczącego.  Radna  Urban 

wyraziła zgodę na kandydowanie.  Dalszych zgłoszeń nie było,  prowadząca zaproponowała 

przegłosowanie  zamknięcie  listy  kandydatów  na  przewodniczącego  Rady  Gminy  Murów.

Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych.

Ogłoszona  została  10  minutowa  przerwa  w  celu  przygotowania  przez  komisję 

skrutacyjną  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu   głosowania  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

Prowadząca  obrady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia regulaminu 

głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów.

Rada Gminy w obecności  15 radnych  – 15 głosami  „za” – podjęła  uchwałę  Nr I/1/2014

w sprawie przyjęcia regulaminu  głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ogłoszona  została  10  minutowa  przerwa  w  celu  przygotowania  przez  komisję 

skrutacyjną kart do głosowania.

Po przeprowadzeniu  głosowania (kandydaci  na przewodniczącego nie  brali  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  Stanisław 

Onyszkiewicz  otrzymał  7  ważnych  głosów,  kandydat  Lidia  Urban  otrzymała  6  ważnych 

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

Protokół komisji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie  radna  senior  odczytała  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.

Radna senior ogłosiła przerwę informując, że po przerwie dalsze prowadzenie obrad 

przejmuje Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz.
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Ad. 7.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że obecnie przystąpimy do powołania

z  radnych  3  osobowej  komisji  skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  wyboru 

Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy,  przypominając  jednocześnie,  że  osoby zamierzające 

kandydować nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych: 

 Adamczyk Antonina

 Kuczera Anna

 Gaweł Henryk

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.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  obecnie  przystąpimy  do  wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  Wybór  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  składa 

się z następujących podpunktów 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały,

d)  przeprowadzenie tajnego głosowania,

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

Przewodniczący  Rady  Gminy   poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów 

przypominając jednocześnie, że zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny  Marek  Jermakowicz  zgłosił  radną  Lidię  Urban  jako  kandydata  na 

Wiceprzewodniczącego.  Radna  Urban  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie.

Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zgłosiła swoją kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy.  Dalszych  zgłoszeń  nie  było,  Przewodniczący  zaproponował  przegłosowanie 

zamknięcia  listy  kandydatów  na  wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Murów.

Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych.

Ogłoszona  została  10  minutowa  przerwa  w  celu  przygotowania  przez  komisję 

skrutacyjną  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu   głosowania  wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.

Przewodniczący  Rady  Gminy odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 

regulaminu  głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.
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Rada Gminy w obecności  15 radnych  – 15 głosami  „za” – podjęła  uchwałę  Nr I/3/2014

w sprawie przyjęcia regulaminu  głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ogłoszona  została  10  minutowa  przerwa  w  celu  przygotowania  przez  komisję 

skrutacyjną kart do głosowania.

Po  przeprowadzeniu  głosowania  (kandydaci  na  wiceprzewodniczącego  nie  brali 

udziału  w  glosowaniu)  i  po  obliczeniu  głosów Komisja  Skrutacyjna  sporządziła  protokół

z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy,  po  czym  Przewodnicząca  Komisji  odczytała  protokół.  Komisja  stwierdza,  że 

kandydat  Lidia  Urban  otrzymała  13  ważnych  głosów.  W związku  z  powyższym  została 

wybrana na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów. Protokół komisji stanowi załącznik  

Nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Murów odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” oraz 1 „wstrzymującym”  – 

podjęła uchwałę Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  która 

stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Pani  Ewę  Hasik  wręczyła 

zaświadczenie nowo wybranemu wójtowi.

Nowo wybrany Wójt Gminy Murów Pan Andrzej Puławski wobec Rady Gminy złożył

uroczyste ślubowanie o treści:

„Obejmując  urząd  wójta  gminy,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam  wierności  prawu,

a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

gminy – TAK MI DOPOMÓŻ BÓG ”

Wójt podziękował za zaufanie jakim obdarzyło go społeczeństwo gminy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:25 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkewicz


