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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2020 
z obrad XVI sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 14 lutego 2020 r. 

 

 

Obrady rozpoczęto 14 lutego 2020 r. o godz. 12:06, a zakończono o godz. 13:58 tego samego 

dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Piotr Siekierka 

6. Maciej Wróbel 

7. Sebastian Nowicki 

8. Przemysław Chrzanowski 

9. Antonina Adamczyk 

10. Adrian Kliscz 

11. Stanisław Stankiewicz 

12. Władysław Stankiewicz 

13. Robert Wantuch 

14. Anna Kuczera 

 Nieobecny – radny Karol Pośpiech. 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Lista obecności osób obecnych na XVI sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Rozpoczęto sesję (12:06) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji (12:06) 

 

1.Przedstawienie porządku obrad sesji 

2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 1) zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 

 2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 

 3) w sprawie zaciągnięcia kredytu 

 4) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej 

 5) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji 

 6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji 

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

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

w trybie bezprzetargowym 
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8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

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

w trybie bezprzetargowym 

9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w 

trybie bezprzetargowym 

3. Wolne wnioski i informacje 

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (13:34) 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 (13:34) 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2020. 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany są podyktowane głównie wzrostem kosztów 

remontu budynku PKP w Murowie. 

 Wójt złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił uwagę na fakt, że z przedstawionych wyjaśnień 

wynika, że przeniesienie GOPS-u będzie wynosić 500 000,00 zł. 

 Wójt Gminy potwierdził powyższą informację. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zadał pytanie ile m2 będzie wynosić pomieszczenie 

przeznaczone dla GOPS-u? 

 Wójt Gminy stwierdził, że nie dużo, ale budynek jest objęty opieką konserwatora i z tego 

względu koszty są tak wysokie. 

 Radny Sebastian Nowicki dołączył do dyskusji i stwierdził, że pomimo faktu, iż jest 

mieszkańcem wsi Murów, uważa że "cały ten pomysł związany z przebudową budynku PKP graniczy  

z absurdem, gdyż brak jest zasadności tradycji kolejarskiej. W przeszłości miejscowość Murów słynęła 

głownie z Huty Szkła, a nie pozostało po tym nic". Radny Nowicki zarzucił, że przeznaczenie środków na 

ten cel to "fanaberie, a nawet w pewnym stopniu niegospodarność". Radny Nowicki dodał również, że 

nie będzie głosował za tym, gdyż jego zdanie  jest to "trwonienie pieniędzy, których nie posiadamy". 

radny Nowicki wspomniał o tym, że nie ma środków na inne inwestycje, jak np. boisko w Murowie. 

 Radny Przemysław Chrzanowski stwierdził, że radni powinni mieć możliwość zapoznania się z 

projektem inwestycji. Radny Chrzanowski dodał, również, że kwota 500 000,00 zł stanowi dla niego 

przerażenie. 

 Wójt Gminy dodał, że projekt obejmuje także wieżę ciśnień oraz drogę. Wójt Gminy zwrócił się 

do radnych z prośbą o wyrażenie zdania w przedmiotowej kwestii. 

 Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do powyższego stwierdził, że "nie ma chodników, nie 

ma niczego, a po co się pchać w zabytki?" 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z prośbą o przedstawienie projektu budowlanego 

przedmiotowej inwestycji oraz przedstawienie jej funkcjonalności. 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił się z zapytaniem w jakim zakresie mieszkańcy będą mogli 

korzystać z tych budynków? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że będzie sala wiejska dla mieszkańców, również będzie 

pomieszczenie dla stowarzyszenia wsi Murów. Wójt Gminy dodał, że jego zdaniem nie mamy 

argumentów do rezygnacji z przedmiotowej inwestycji. 
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 Radny Maciej Wróbel odnosząc się do powyższej wypowiedzi zadał pytanie, czy koszt 

inwestycji przewyższający możliwości gminy to nie argument? Radny Wróbel zasugerował budowę 

nowego budynku. 

 Do dyskusji dołączyła Skarbnik Gminy Teresa Kuca, która stwierdziła, że pewne koszty już 

zostały poniesione na ten cel. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że gminy nie stać na realizację tej inwestycji. 

 Radna Antonina Adamczyk stwierdziła, że błąd został popełniony  w momencie przejęcia 

budynku dworca PKP w Murowie, ale skoro już rozpoczęto pewne kroki to być może warto realizować 

tę inwestycję, gdyż mieszkańcy Murowa czekają na rozpoczęcie przebudowy tego budynku. 

 Radny Maciej Wróbel nie podzielił zdania radnej Adamczyk. 

 Wójt Gminy zasugerował zorganizowanie spotkania w najbliższy wtorek, jednak zaznaczył, że 

nie będzie mógł wziąć w nim  udziału. 

 Radny Sebastian Nowicki wracając do tematu przeniesienia GOPS-u stwierdził, że istnieją 

budynki w Murowie, które się nadają na ten cel jak np. budynek G.S. Samopomoc Chłopska (dawna 

siedziba banku w Murowie) jak również budynek kawiarni. 

 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o zakończenie dyskusji. 

 Radny Przemysław Chrzanowski złożył wniosek w sprawie przedstawienie projektu 

przebudowy PKP w Murowie wraz z kosztorysem oraz kalkulacją poniesionych kosztów. 

 Radny Przemysław Chrzanowski złożył wniosek w sprawie wniesienia poprawek do projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami "za"  przyjęła przedstawiony wniosek.  

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach w celu wniesienia poprawek do 

projektu uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 z uwzględnionymi uwagami 

radnych. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

Murów wraz z wniesionymi poprawkami. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (13:38) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski, Klaudia 

Gustaw, Maciej Wróbel,  

 

Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, 

Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Karol Pośpiech, Anna Kuczera 

 

 Z uwagi na wystąpienie problemów natury technicznej, radna Anna Kuczera nie miała 

możliwości oddania głosu w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 

2020, w związku  
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z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził ponowne głosowanie w przedmiotowej sprawie. 

 

Ponowne głosowanie w sprawie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 

(13:41) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Przemysław 

Chrzanowski, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, Maciej 

Wróbel, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Sebastian  

 

Nowicki, Klaudia Gustaw 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

2.2. Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023 (13:41) 

 

 Wójt Gminy złożył wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023. (13:42) 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie wycofania 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, 

Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Robert 

Wantuch, Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania wycofano z porządku obrad punkt dotyczący projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023. 

 

2.3. wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie wycofania uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego (13:42) 
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 Wójt Gminy złożył wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie w sprawie 

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. (13:42) 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie wycofania 

projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. 

 

Głosowanie w sprawie wniosku w sprawie wycofania uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

inwestycyjnego (13:43) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, 

Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, 

Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz,  

 

Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania wycofano z porządku obrad punkt dotyczący projektu 

uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. 

 

2.4. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej (13:44) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej (13:47) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, 

Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, 

Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej, która stanowi  załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 
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2.5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji (13:47) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji . 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację 

inwestycji (13:49) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, 

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Robert 

Wantuch, Maciej Wróbel, Klaudia  

 

Reinert, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji, która stanowi  

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

2.6. wniosek w sprawie wycofania  projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w 

ramach Działanie „05.03- Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury” objętego Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (13:50) 

 

 Wójt Gminy złożył wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie wniosek o 

wycofania  projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w  

 

Opolu w ramach Działanie „05.03- Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury” objętego Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. (13:42) 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie wycofania 

projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 

Głosowanie w sprawie wniosku w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział  

w Opolu w ramach Działanie „05.03- Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury” objętego 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (13:51) 

 

Wyniki imienne: 
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ZA(14): 

Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Robert 

Wantuch, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Stanisław 

Onyszkiewicz, Maciej Wróbel, Klaudia  

 

Reinert, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania wycofano z porządku obrad punkt dotyczący projektu 

uchwały w sprawie  

zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Opolu w ramach Działanie „05.03- Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury” 

objętego Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. 

 

2.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 

lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem  jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym (13:53) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem  jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym (13:53) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, 

Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, 

Maciej Wróbel, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 

10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym, która stanowi  załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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2.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 

lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym (13:53) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym (13:55) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Robert Wantuch, Adrian 

Kliscz, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, 

Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Murów  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowymi, która stanowi  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

2.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 

lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym (13:55) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym (13:56) 
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Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Klaudia 

Gustaw, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, 

Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 

10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym, która stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

3. Interpelacje radnych. (13:56) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

4. Zapytania radnych (13:56) 

 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

5. Wolne wnioski i informacje (13:57) 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił się z zapytaniem czy na wyznaczonej kontroli przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego na terenie Huty Szkła w Murowie będzie obecny pracownik Urzędu 

Gminy? 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że pracownik zostanie oddelegowany do wzięcia 

udziału w przedmiotowej kontroli.   

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 13:58 zamknął 

XVI sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XVI sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

  

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor        Przewodniczył: 

        Przewodniczący Rady Gminy Murów 

         

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

  

 

Zakończono sesję (13:58) 

 

 


