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PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 28 stycznia 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 14:00 otworzył XXIV sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności  
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji lista obecności radnych stanowi załącznik  nr 1 do nin. protokołu. 
 
 

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

 
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, 
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

3) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

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 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów. 
Przedstawiony projekt uchwały omówił inspektor Urzędu Gminy Pan Marcin Kuśnierz, 
wyjaśniając radnym powód podjęcia nowej uchwały.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXIV/150/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Przedstawiony projekt uchwały omówił inspektor Urzędu Gminy Pan Marcin Kuśnierz, 
wyjaśniając radnym powód podjęcia nowej uchwały.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXIV/151/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty. 

Do przedstawionego projektu uchwały została złoŜona przez Wójta Gminy 
autopoprawka odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Proponowana stawka przez Wójta  
to 10,50 zł.  
 Radni ponownie przeanalizowali proponowane stawki uznając, Ŝe został przyjęty zły 
system sposobu naliczania opłat. 

Radny Pośpiech zasugerował aby zróŜnicować stawki gdyŜ ustawa tego nie zabrania. 
Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik wyjaśniła radnym, Ŝe ustawa niestety stawia 

wiele ograniczeń odnośnie sposobu naliczania opłat. 
Radnych zainteresował równieŜ temat sposobu zaopatrzenia się w pojemniki oraz czy 

będzie moŜna wykorzystać juŜ  posiadane pojemniki.  
Radni zwrócili się do Pana Kuśnierza z pytaniem ile firm będzie mogło startować  

w przetargu i czy są juŜ ustalone górne i dolne stawki. 
Pan Kuśnierz wyjaśnił, Ŝe jeszcze nie ustalono powyŜszych stawek a na chwilę obecną 

siedem firm ma stosowne zezwolenia. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad stawką proponowaną przez 

Wójta w autopoprawce tj. 10,50 zł. oraz stawce przedłoŜonej w projekcie uchwały tj. 9 zł. 
Za stawką 10,50 zł. nie głosował Ŝaden radny, natomiast większością głosów 

utrzymano stawkę 9 zł. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami – i przy 1 „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę Nr XXIV/152/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
 

Ad. 4. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 

 
Ad. 5. 

Wójt Gminy poinformował radnych o moŜliwości przystąpienia Gminy Murów do 
Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Stefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysłowie oraz wzięcia 
udziału w kluczowym projekcie gdzie dofinansowanie wynosić będzie 85% całego 
przedsięwzięcia. 

Wobec powyŜszego została przedstawiona radnym prezentacja przedstawiająca 
koncepcję rozwoju turystyki pod nazwą: Szlakiem wzdłuŜ strefy przyrodniczo – kulturowej 
Gminy Murów. Prezentację przygotowała oraz omówiła Pani Maria Kania. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  
16:00 zamknął sesję. 
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