
PROTOKÓŁ Nr II/2014

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 14:00 otworzył II sesję 
Rady  Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji, lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 do nin. protokołu.

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

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014,
2) powołania Komisji Rewizyjnej,
3) wyboru Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej,
4) powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) wyboru Przewodniczącego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej,
6) powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  

Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska,

7) wyboru  Przewodniczącego   Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  
Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

8) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.
3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  z  uwagi  na  czas  potrzebny  do 
przygotowania  dla  radnych  materiałów  odnośnie  zmian  budżetowych  proponuje projekt 
powyższej  uchwały  przesunąć  do  punktu  7,  a  rozpocząć  od  projektu  uchwały  w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, oraz zaproponował zmianę porządku obrad.

Wobec powyższego porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) powołania Komisji Rewizyjnej,
2) wyboru Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej,
3) powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
4) wyboru Przewodniczącego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej,
5) powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  

Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska,

6) wyboru  Przewodniczącego   Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  
Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

7) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014,
8) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.

3. Zakończenie obrad.
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Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 2.

Przewodniczący zaproponował aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji 
Rewizyjnej. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

1. Szichta Hubert
2. Fortuna – Ptasiewicz Ewa
3. Urban Lidia
4. Gaweł Henryk
5. Jermakowicz Marek
6. Nowicki Sebastian

Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz  wnioskuje o wyłączenie  radnej  Urban z  Komisji 
Rewizyjnej  gdyż  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  Przewodniczący  oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
Radna Lidia Urban zaproponowała zatem aby w skład komisji wszedł radny Michał Golenia. 
Zatem lista zgłoszonych kandydatur przedstawia się następująco:

1. Szichta Hubert
2. Fortuna – Ptasiewicz Ewa
3. Golenia Michał
4. Gaweł Henryk
5. Jermakowicz Marek
6. Nowicki Sebastian

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata 
oddzielnie – za każdym ze zgłoszonych kandydatów głosowano jednogłośnie.

1) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  projekt  uchwały w sprawie  powołania  Komisji 
Rewizyjnej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,  która stanowi załącznik nr 2 do  
niniejszego protokołu.

Następnie  zgłoszono  kandydaturę  radnego  Huberta  Szichta  na  przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

2) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  II/6/2014  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego   Komisji  Rewizyjnej, która  stanowi  
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący zaproponował aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji 
Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej.  Zgłoszeni  zostali  następujący 
kandydaci:

1. Adamczyk Antonina
2. Fila Rita
3. Proth Barbara
4. Kuczera Anna
5. Urban Lidia
6. Jermakowicz Marek

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata 
oddzielnie – za każdym ze zgłoszonych kandydatów głosowano jednogłośnie.

3) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  oraz 
ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu osobowego Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  II/7/2014  w  sprawie powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu 
osobowego  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej,  która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie zgłoszono kandydatury radnej Barbary Proth oraz Antoniny Adamczyk na 
przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Radna Proth 
nie wyraziła zgody na kandydowanie, radna Adamczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

4) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  II/8/2014  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego   Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zaproponował aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji 
Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zgłoszeni zostali 
następujący kandydaci:

1. Kiryczuk Jerzy
2. Ryczkowski Ryszard
3. Trzeciak Andrzej
4. Golenia Michał
5. Kuczera Anna
6. Jermakowicz Marek

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata 
oddzielnie – za każdym ze zgłoszonych kandydatów głosowano jednogłośnie.

5) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  oraz 
ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  II/9/2014  w  sprawie powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu 
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osobowego  Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie  zgłoszono  kandydaturę  radnego  Jerzego  Kiryczuk  na  przewodniczącego 
Komisji  Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Radny 
wyraził zgodę na kandydowanie.

6) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego   Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska.

Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr II/10/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego  Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
7) Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 

rok 2014.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr II/11/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014, która stanowi załącznik  
nr 8 do niniejszego protokołu.
8) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.
Radna  Adamczyk  zaproponowała  aby  projekt  powyższej  uchwały  poddać  pod 

głosowanie  w  innym  terminie.  Radny  Szichta  również  zaproponował  aby  ten  projekt 
dokładnie omówić i przegłosować w innym terminie.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta musi zostać 
podjęta gdyż z chwilą wyboru na Wójta został zawarty nowy stosunek pracy i musi zostać 
uregulowane również wynagrodzenie.

Radny Nowicki uważa, że kwestie finansowe gminy powinny być wcześniej dokładnie 
omówione i radni powinni być przygotowani i wcześniej poinformowani. 

Radny  Ryczkowski  uważa,  że  projekt  powinien  być  dostarczony  odpowiednio 
wcześniej aby radni mogli się zapoznać z nim.

Wójt informuje, że projekt ten nie mógł być dostarczony wcześniej gdyż do ostatniej 
chwili rozważał możliwość zatrudnienia zastępcy Wójta, wtedy nie przedkładał by projektu o 
podniesieniu wynagrodzenia.

Radny Nowicki złożył  wniosek o przełożenie projektu powyższej uchwały na kolejną 
sesję, proponując zarazem przegłosowanie powyższego wniosku.

Za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Murów głosowało 3 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu, 6 radnych było przeciw 
odrzuceniu  projektu powyższej uchwały na kolejną sesję.

Radny Kiryczuk przypomniał radnym, że każdy otrzymał wcześniej porządek obrad,
z którego wynikało jasno jakie będą podejmowane uchwały, proponuje zatem przegłosowanie 
powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy ponownie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” i przy 4 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów, 
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

4



Ad. 3.

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą do Wójta o dokładne przyjrzenie się 
pracom  remontowym  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Budkowicach,  gdyż  zgodnie  z  wymogami 
sanepidu potrzebny jest tam remont w szerszym zakresie.

Radny  Nowicki  zwraca  się  do  Pani  Skarbnik  o  przygotowanie  szczegółowych 
informacji odnośnie zmian budżetowych na przełomie roku 2014.

Radna  Urban  zapytała  Wójta  jak  będzie  wyglądała  kwestia  nowego  przystanku
w Nowych Budkowicach.

Wójt odpowiedział, że kwestia ta zostanie dokładnie omówiona z Panią sołtys.
Radny Ryczkowski pyta Wójta do kogo kierować wnioski w sprawie transportu na 

terenie Gminy Murów.
Wójt odpowiada, że Biuro Rady sporządza protokół z Sesji oraz przekazuje wnioski 

do odpowiednich komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
15:55 zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz


