
PROTOKÓŁ Nr VI/2015

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 10 lutego 2015  r.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  o  godz.  13:00  otworzył
VI  sesję  Rady  Gminy  Murów  i  po  przywitaniu  radnych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą 
obecności  w  posiedzeniu  uczestniczy  13  radnych  (nieobecni  radni  Michał  Golenia  oraz 
Henryk  Gaweł  –  nieobecność  usprawiedliwiona)  co  stanowi  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych decyzji, lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

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

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. określenia  kryteriów  naboru  do  publicznych  przedszkoli  prowadzonych  przez 

Gminę Murów,
2. zamiaru  likwidacji  Przedszkola  Publicznego  w  Zagwiździu  i  przekształcenia

w Oddział Zamiejscowy  Przedszkola Publicznego w Murowie.
2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

1) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  określenia  kryteriów 
naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów.
Radna Barbara Proth zapytała ile dzieci może przypadać na oddział.
Sekretarz Gminy Pani  Sylwia  Dydzik  poinformowała  radną,  że zgodnie  z ustawą  
liczba dzieci powinna wynosić 25.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr VI/35/2015  w sprawie  określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli  
prowadzonych  przez  Gminę  Murów,  która  stanowi załącznik  nr  2  do  niniejszego  
protokołu.

2) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zamiaru  likwidacji 
Przedszkola  Publicznego  w Zagwiździu  i  przekształcenia  w Oddział  Zamiejscowy 
Przedszkola Publicznego w Murowie.
Sekretarz  Gminy  wyjaśniła  radnym  powody  takiej  decyzji  oraz  poinformowała
o  skutkach.  Wyjaśniła  między  innymi,  że  z  powodu  zbyt  małej  ilości  dzieci
w placówce konieczna jest reorganizacja.
Radna Rita Fila stwierdziła, że rodzice zabierają dzieci z tej placówki z powodu Pani 
Dyrektor,  jeśli  ona  zostanie  w przedszkolu  jako  nauczycielka  to  nie  rozwiąże   to
problemu.
Radna Anna Kuczera uważa natomiast, że Pani Dyrektor jest wulgarna w stosunku do 
personelu jak i do dzieci.
Wójt wyjaśnia, że jeśli zajdą zmiany personalne to będą one zależne tylko od Pani  
Dyrektor PP w Murowie.
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Radny Marek Jermakowicz zapytał  czy placówki będą funkcjonowały prawidłowo  
przy jednym dyrektorze.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej funkcjonalne i już
w naszej Gminie było stosowane.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  13  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr VI/36/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu
i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy  Przedszkola Publicznego w Murowie, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 3.

Wójt  poinformował  radnych  o  spotkaniu  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w sprawie 
odtworzenia linii kolejowej.

Radna  Proth  zapytała  jakie  są  szanse  na  utworzenie  wjazdu  do  tartaku  od  strony 
Grabczoka.

Wójt odpowiedział, że tarka nie planuje tam wjazdu.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 13:45 
zamknął sesję.
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Protokołowała:

Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz


