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PROTOKÓŁ Nr XXII/2012 

z obrad sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 29 listopada 2012 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XXII sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, iŜ 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny Hubert Stiller – 
nieobecność usprawiedliwiona), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji 
listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki  nr 1, 2, 3  do nin. protokołu. 
 
 

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

 
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń 

majątkowych. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XIV 
/85/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2011–2015; 

2) zmiany uchwały Nr XXIV/167/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 
2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu; 

3) zmiany uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 
2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów; 

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów; 
5) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
7) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
8) 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; 

9) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

10) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

11) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2013; 

12) zmiany uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji 
na podatek od nieruchomości; 
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13) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku; 
14) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  
w 2013 roku. 

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
 

     
Ad. 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi oraz zapytania  

do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27 września oraz 26 listopada 2012 r. 
Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych. 
 
 

Ad. 2. 
 
Wójt Gminy przedłoŜył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 

sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Radna Ewelina Kocot zwróciła się do Wójta z pytaniem na jakie stanowiska zostali 

przyjęci nowi pracownicy. 
Wójt wyjaśnił, Ŝe nie zostały utworzone nowe stanowiska jedynie nastąpiła zmiana 

pracowników w związku z odejściem poprzednich. Poinformował równieŜ jaki za zakres prac 
będą oni odpowiedzialni. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli wi ęcej uwag ani zapytań. 
Przybyły na posiedzenie sesji Zastępca Komendanta Policji w Dobrzeniu Wielkim 

Komisarz Rafał Bartoszek przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Komisariatu 
Policji. Po przedstawieniu kilku zdarzeń z naszego terenu stwierdza, Ŝe nasza gmina jest 
najbezpieczniejszą gminą z terenu podległego Komisariatowi. 

 
 

Ad. 3. 
 

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń 
majątkowych, złoŜonych przez osoby zobowiązane do złoŜenia takich oświadczeń Wójtowi. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe pracownicy Urzędu Gminy w Murowie i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, zobowiązani do złoŜenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 
kwietnia 2012 r., takie oświadczenia złoŜyli w wyznaczonym terminie. Przyjęte oświadczenia 
majątkowe zostały przeanalizowane i porównane z kopią PIT oraz poprzednimi 
oświadczeniami i kopią PIT – nie stwierdzono uchybień.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe oświadczenia majątkowe radnych 
zostały złoŜone w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie. 
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Ad. 4. 
 
W zawiązku z przybyciem na Sesję przedstawicieli firmy „PROWOD” i złoŜoną przez nich 
prośbą o omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2013 w pierwszej 
kolejności, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku obrad: 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2013; 

2) zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XIV 
/85/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2011–2015; 

3) zmiany uchwały Nr XXIV/167/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 
2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu; 

4) zmiany uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 
2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów; 

5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów; 
6) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 
7) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
8) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
9) 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; 

10) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

12) zmiany uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji 
na podatek od nieruchomości; 

13) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku; 
14) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie  
w 2013 roku. 

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
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Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie. 
 
1) Wójt Gminy zwrócił się do Prezesa Bernarda Kozielskiego z pytaniami odnośnie 

działalności firmy „PROWOD”. 
Pytania dotyczyły między innymi wypracowanego zysku z amortyzacji – na jaki cel 

zostały te środki przekazane, następnie co zostanie wykonane z zysków z przewidzianego 
zwiększenia amortyzacji, czy jakieś drobniejsze remonty mogą być wstrzymane, kolejne 
pytanie dotyczyło remontu oczyszczalni ścieków – Wójt poprosił o uzasadnienie 
wykonanego remontu oraz pytanie ostatnie, które dotyczyło wysokości abonamentu – 
jakie czynniki wpływają na jego wysokość. 
 Prezes Kozielski udzielał odpowiedzi na zadane pytania. 
W pierwszej kwestii poinformował, Ŝe przedsiębiorstwo ustalając stawki opiera się na 
rozporządzeniu w sprawie taryf, wraz z planem taryf przedkładany jest równieŜ plan 
remontów, a wszystko to jest szacowane od planów sprzedaŜy. Kiedy na koniec roku 
dokonuje się rozliczenia okazuje się, Ŝe nie będzie tak wysokiej sprzedaŜy wody i odbioru 
ścieków. Prezes omówił równieŜ wykonane remonty oraz poinformował o konieczności 
wykonania studni w Radomierowicach, gdzie juŜ wiadomo, Ŝe koszt wykonania będzie 
wyŜszy niŜ zaplanowano. W dalszej kolejności omówił planowane remonty  
z wyszczególnieniem kwotowym. Dodał równieŜ, Ŝe te remonty są konieczne i nie moŜna 
ich odkładać. 

Na kolejne pytanie odnośnie wykonanego remontu oczyszczalni ścieków w Murowie 
odpowiedział członek Zarządy Pan Mariusz Pelc, wyjaśniając, Ŝe oczyszczalnia 
wybudowana została w 1994 roku i funkcjonowała poprzez biologiczne oczyszczanie oraz 
miała małą przepustowość, nie mieszczącą się w normach oraz nie spełniała wymogów 
BHP. Dokonana inwestycja unowocześniła obiekt oraz został on dostosowany do 
wszelkich wymogów oraz norm. 

Na ostatnie pytanie równieŜ odpowiedział Pan Pelc, wyjaśniając, Ŝe wiele czynników 
wpływa na wysokość taryfy, między innymi odczyty, rozliczenie kasowe oraz gotowość 
urządzeń oraz ludzi do świadczenia usług. 

Radny Nowicki zwrócił się do Prezesa z pytaniem dlaczego nie spadły koszty skoro 
od spółki odłączyła się gmina Turawa i dlaczego będzie miała ona niŜszą taryfę. 

Prezes wyjaśnił, Ŝe pomimo odejścia jednej gminy nie moŜna zmniejszyć bazy 
sprzętowej a co za tym idzie równieŜ kosztów, a taryfy w gminie Turawa nie będą niŜsze 
niŜ u nas, będą nawet wyŜsze.  

Radny Nowicki zasugerował, Ŝe naleŜy dokonywać redukcji kosztów. 
Prezes wyjaśnił, Ŝe dokonano redukcji etatu w księgowości, ale pozostałe redukcje są 

niemoŜliwe. 
Radni chcieli się równieŜ dowiedzieć jaki jest zyski firmy. 
Prezes przedstawił zestawienie, z którego wynika, Ŝe ustalono &% zysk, który nie jest 

osiągany. 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy 
Murów na rok 2013. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „wstrzymujących” oraz 4 głosami 
„przeciw”– nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały. 
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2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XIV /85/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2011–2015. 
Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła powyŜszą uchwałę. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/132/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2011–2015, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXIV/167/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu. Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła powyŜszą uchwałę. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym”– 
podjęła uchwałę Nr XXII/133/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/09 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu, która stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

4) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy 
Murów.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 1 głosem „za”, przy 6 „wstrzymujących”  
oraz 7 głosami „przeciw”– nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały. 

5) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym”  
oraz 2 „przeciw”– podjęła uchwałę Nr XXII/135/2012 w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” i przy 4 „wstrzymujących”– 
podjęła uchwałę Nr XXII/136/2012 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/137/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/138/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

9) 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,  
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w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/139/2012 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 11 do niniejszego protokołu. 

10) Radny Janusz Pośpiech zawnioskował o odrzucenie projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnego, Ŝe tylko Wójt Gminy moŜe 
wycofać przedłoŜony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „przeciw” i przy 1 „wstrzymującym”– 
nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały 

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/140/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 

12) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/66/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku 
od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/141/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 27 października 
2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru 
deklaracji na podatek od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 

13) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” – podjęła 
uchwałę Nr XXII/142/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

14) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i wolontariacie w 2013 roku. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę  
Nr XXII/143/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie w 2013 roku, która stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 5. 

Interpelacje nie zostały złoŜone. 
 

 
Ad. 6. 

Radna Barbara Proth wystąpiła do Wójta o przesłanie do Zarządu Dróg Powiatowych 
wniosku o remont chodnika między Murowem a Zagwiździem. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe juŜ w tej kwestii interweniował w ZDP. 
Radny Hubert Szichta wystąpił do Wójta z wnioskiem o dalszy montaŜ barierek 

ochronnych między Zagwiździem a Morcinkiem. 
Wójt poinformował, Ŝe równieŜ w tej sprawie wraz z radnym powiatowym 

interweniował w ZDP. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie  

13:00 zamknął sesję. 
 
 

Protokołowała: 
 

Beata Hombek 
 

Inspektor 

Przewodniczył: 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Sowada 


