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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 28 maja 2020 r. 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że XVIII sesja Rady Gminy 

odbędzie się w trybie zdalnym zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

 Obrady rozpoczęto 28 maja 2020 r. o godz. 14:09, a zakończono o godz. 15:04 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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. Karol Pośpiech 

10. Antonina Adamczyk 

11. Anna Kuczera 

12. Adrian Kliscz 

13. Stanisław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

Nieobecny: radny Władysław Stankiewicz. 

 Listę obecności stanowi notatka służbowa sporządzona w związku z organizacją posiedzenia  

Rady Gminy w trybie zdalnym i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Rozpoczęto sesję (14:09) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:09) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości 

4.1. sprawozdanie z działalności Wójta 

4.2. sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej 

4.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie za 2019 rok 

4.4. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

realizacji środków funduszu alkoholowego za 2019 rok 
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4.5. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 r. 

4.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 

4.7. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie Murów za rok 2019 

4.8. sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Murowie w 2019 roku 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 

b. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach 

c. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Murów w 2020 roku" 

d. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

6. Interpelacje radnych 

7. Zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje 

 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (14:13) 

 

 Radni nie wnieśli uwag do protokołów XV, XVI i XVII sesji Rady Gminy Murów, w związku  

z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z obrad XV, 

XVI, XVII sesji Rady Gminy Murów. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z XV; XVI; XVII sesji Rady Gminy Murów (14:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, 

Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Władysław Stankiewicz 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokoły XV, XVI i XVII sesji Rady Gminy. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(14:14) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przypomniał radnym o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował także o tym, że odbywają się wideokonferencje  

z Wójtem Gminy w celu bieżącej analizy funkcjonowania gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Murowie za okazaną pomoc mieszkańcowi wsi Bukowo. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (14:16) 
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4.1. sprawozdanie z działalności Wójta (14:16) 

 Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od  

27 stycznia 2020 r. do 28 maja 2020 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 

4.2. sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej (14:23)  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Kliscz przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej za rok 2019, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedmiotowego sprawozdania. 

 

4.3. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie za 2019 rok (14:25) 

 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie za 2019 rok stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 

 

4.4. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

realizacji środków funduszu alkoholowego za 2019 rok (14:25) 

 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

realizacji środków funduszu alkoholowego za 2019 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 

 

4.5. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 r. (14:25) 

 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 

 

4.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 

 

4.7. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie Murów za rok 2019 (14:25) 

 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie Murów za rok 2019 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 

 

4.8. sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Murowie w 2019 roku (14:25) 

 Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Murowie w 2019 roku stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:25) 

a. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:25) 

 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 

2020. 

 W związku z brakiem zapytań do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Anna Kuczera, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Przemysław 

Chrzanowski, Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz 

 Z uwagi na wystąpienie problemów natury technicznej, radni: Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia 

Reinert oraz Piotr Siekierka nie mieli możliwości oddania głosu w głosowaniu nad uchwałą w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

ponowne głosowanie poprzez odczytanie listy radnych w kolejności alfabetycznej w przedmiotowej 

sprawie. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych połączonych zdalnie, 14 głosami "za" podjęła uchwałę nr 

XVIII/123/2020 Rady Gminy Murów w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020, która 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie uchwały nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Murów 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

b. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach (14:39) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach. 

 W związku z zapytań do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Starych Budkowicach (14:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Karol 

Pośpiech, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Sebastian Nowicki, Maciej 

Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Władysław Stankiewicz 
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 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Murów  

w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 

Budkowicach, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

c. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Murów w 2020 roku" (14:40) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Murów w 2020 roku" 

 W związku z zapytań do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2020 roku" (14:42) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Robert Wantuch, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Klaudia 

Reinert, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Piotr 

Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Władysław Stankiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Murów  

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Murów w 2020 roku", która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

 

d. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (14:42) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

 W związku z brakiem zapytań do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych (14:51) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia 

Gustaw, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Maciej 

Wróbel, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Władysław Stankiewicz 
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 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Murów  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, która stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

6. Interpelacje radnych (14:51) 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

7. Zapytania radnych (14:51) 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

8. Wolne wnioski i informacje (14:51) 

 Radni podnieśli temat związany z tym, że na terenie gminy Murów są liczne zakrzaczenia i nie 

są wykoszone tereny. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii poinformował, że w najbliższym czasie 

przedmiotowe prace porządkowe zostaną wykonane przez pracowników gospodarczych. Wójt Gminy 

dodał również, że pracownicy będą również pracować przy przeniesieniu siedziby Urzędu Gminy do 

Zagwiździa. 

 Radny Robert Wantuch zwrócił uwagę na problem przy ulicy Polnej w Murowie związany  

z tym, że droga ta jest bardzo wąska, zakrzaczenia zajmują część ulicy i radny zwrócił się z prośbą  

o skontaktowanie się z Nadleśnictwem w przedmiotowej sprawie. 

 Wójt Gminy zadeklarował wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. 

 Radny Karol Pośpiech zadał pytanie czy w związku z utworzeniem tymczasowej siedziby 

Urzędu Gminy w Zagwiździu czy będzie możliwość wynajęcia sali gimnastycznej w celu uprawiania 

sportu? 

 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe pytanie poinformował, że pomieszczenie Sali 

gimnastycznej nie będzie zajmowane przez Urząd Gminy, jednak z uwagi na instalację systemu 

alarmowego nie będzie możliwe wynajęcie sali w tym czasie. Wójt Gminy dodał, że planowany remont 

Urzędu Gminy ma trwać do miesiąca września, stąd też do tego czasu nie będzie takiej możliwości. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych czy istnieje możliwość ich przesłanie w wersji elektronicznej czy też należy je dostarczyć 

do Urzędu Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że oświadczenia należy 

dostarczyć do Urzędu Gminy w wersji papierowej. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:04 zamknął 

XVIII sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XVIII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor Przewodniczył:     Przewodniczący Rady Gminy Murów 

 

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

Zakończono sesję (15:04) 

 


