
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 21 maja 2015  r.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  o  godz.  10:00  otworzył
VIII sesję Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości  
oświadczył,  iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych co stanowi 
quorum do podejmowania  prawomocnych  decyzji,  listy  obecności  radnych,  sołtysów oraz  
gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę  z dnia 11.05.2015 r. (wpływ do Rady 
Gminy 15 maja 2015 r.) dotyczącą przydziału godzin indywidualnych zajęć logopedycznych 
przez Panią Dyrektor PSP w Murowie, oraz skargę z dnia 20.05.2015 r. (wpływ do Rady 
Gminy  21  maja  2015  r.)  dotyczącą  obniżenia  liczby  godzin  przez  Panią  Dyrektor  PSP
w Murowie.

Rada Gminy stwierdziła,  że  jest  organem właściwym do rozpatrzenia  powyższych 
skarg. 

W  związku  z  powyższym  skargi  zostały  przekazane  Komisji  Rewizyjnej  celem 
zbadania zasadności i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na Sesji Rady Gminy.

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów

1. sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2014 rok;
2. sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za 2014 rok;
3. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy murów za rok 

2014.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015;
2. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej,
3. zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów  Nr  V/27/2015 z  dnia  5  lutego  2015  r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów,
4. wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 

umowy dzierżawy na okres 10 lat,
5. wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa  własności  do  nieruchomości  położonej 

w obrębie  ewidencyjnym  Bukowo  z zasobów  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
Bukowo, do zasobów mienia Gminy Murów ,

6. członkowstwa  Gminy  Murów  w  stowarzyszeniu  Lokalna  Grupa  Działania 
Stobrawski Zielony Szlak.

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

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.
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Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy tj. z dnia 19 marca 2015 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołów głosowano jednogłośnie.

Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Michał Golenia zapytał czy w przyszłym roku będą robione przyłącza, czy jest 
już oszacowany koszt zlewni i jakich dokonano ustaleń z Dyrektorem PKS.

Wójt  odpowiedział,  że  Dyrektor  PKS wyraził  zgodę na  dodatkowy kurs  z  Kał  do 
Opola,  ale  w tym czasie  kursuje pociąg,  dlatego też wystosowano prośbę o dostosowanie 
godzin  kursów.  Wójt  również  wyjaśnił,  że  przyłącza  najprawdopodobniej  będą  robione
w roku bieżącym.

Przewodniczący zapytał  Wójta jaka jest szansa na budowę wodociągu w Święcinach.
Wójt odpowiedział,  że jest  to oczywiście  zależne od budżetu.  W przyszłym czasie 

planuje udać się do ministra i poprosić o wsparcie.
Radny Sebastian Nowicki  uważa,  że kwestia wodociągu na Święciny powinna być 

priorytetowa,  Marszałek  czy  nawet  Minister  powinni  nas  wspierać.  Uważa  również,  że 
członkostwo w Aglomeracji Opolskiej także powinno skutkować jakimiś profitami, dlatego 
powinniśmy szukać źródeł  pomocy i  nie  bać się  prosić  o wsparcie.  Radny prosi  również
o informację czy do Święcin będzie dowożona woda.

Wójt odpowiedział, że spotkał się w Namysłowie z przedstawicielami  Spółki Wodno 
– Kanalizacyjnej oraz Marszałkiem w celu omówienia możliwości doprowadzenia wodociągu 
do Święcin od strony Pokoja, ze strony technicznej jest to możliwe do wykonania. Natomiast 
do  czasu  doprowadzenia  wodociągu  woda  będzie  dowożona.  Niemniej  jednak  będziemy 
dążyć do zwodociągowania Święcin.

W  obradach  uczestniczył  również  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu 
Wielkim Rafał Bartoszek, który przedłożył radnym sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na 
terenie gminy. 

Radna Rita Fila zapytała co można zrobić w sprawie firm podszywających się pod 
inne instytucje, które namawiają do podpisywania nowych umów np. telekomunikacyjnych,
a podpisujący nieświadom zawarcia dodatkowej umowy płaci podwójnie, czy jest możliwość 
interwencji Policji w tym zakresie.

Komendant wyjaśnił, że niestety w takich wypadkach pozostaje jedynie droga sadowa 
z  powództwa  cywilnego.  Apeluje  natomiast  o  zwracanie  szczególnej  uwagi  na  obce 
samochody poruszające się po terenie gminy, bądź obcych ludzi namawiających do zakupu 
czegokolwiek, niestety zdarza się coraz więcej przypadków oszustw oraz kradzieży. Namawia 
aby  każdy  podejrzany  przypadek  zgłaszać  na  Policję,  informować  również  o  swoich 
podejrzeniach, pozwoli to na skuteczniejsze działania Policji.

Radny  Marek  Jermakowicz  zapytał  Komendanta  jak  można  zapobiec  zjawisku 
urządzania rajdów samochodowych po Grabczoku, bardzo często w godzinach między 18
a 22 młodzi ludzie zakłócają spokój i narażają na niebezpieczeństwo mieszkańców wsi.

Komendant  obiecał  zwiększyć  patrole,  poradził  również  aby  zwrócić  się  do  ZDP
w Opolu o ustawienie tablic informujących o dokonywaniu pomiaru prędkości w tym rejonie.

W uwagi na brak dalszych zapytań Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego 
punktu obrad.
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Ad. 3.

1. Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  oraz  omówiła  uchwałę  w  sprawie 
dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr  VIII/49/2015  w sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2015,  która  
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym” – 
podjęła  uchwałę  Nr  VIII/50/2015  w  sprawie  przyjęcia  Oceny  Zasobów  Pomocy  
Społecznej, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący  Rady Gminy  odczytał  uchwałę  w sprawie  zmiany  uchwały  Rady 
Gminy Murów Nr V/27/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji i Rady Gminy Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr  VIII/51/2015  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Murów
Nr V/27/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
i Rady Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 
10 lat.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr  VIII/52/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  
przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  okres  10  lat,  która  stanowi  
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
nabycie  prawa  własności  do  nieruchomości  położonej  w obrębie  ewidencyjnym 
Bukowo z zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowo, do zasobów mienia Gminy 
Murów.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr  VIII/53/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa  własności  do  
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowo z zasobów Ochotniczej  
Straży Pożarnej Bukowo, do zasobów mienia Gminy Murów, która stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  członkowstwa  Gminy 
Murów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę
Nr VIII/54/2015 w sprawie członkowstwa Gminy Murów w stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa  Działania  Stobrawski  Zielony  Szlak,  która  stanowi  załącznik  nr  13  do  
niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Interpelacje nie zostały złożone.

3



Ad. 5.

Radna Antonina Adamczyk poprosiła o egzekwowanie od firm remontujących drogi 
ustawianie znaku informacyjnego, gdyż wycinając asfalt pod ułożenie łaty, tworzy się dziura 
zagrażająca  bezpieczeństwu,  mieszkańcy  zgłaszają  zastrzeżenia,  zdarzają  się  również 
przypadki wjechania w taką dziurę.

Przewodniczący uważa, że właściciel firmy powinien takie rzeczy wiedzieć i zadbać
o prawidłowe oznakowanie.

Radna Adamczyk uważa, że można taki zapis zawrzeć w umowie.
Wójt odpowiedział, że zadba o to, by takie zdarzenia nie miały więcej miejsca.
Radny  Huber  Szichta  zapytał  o  ustalenia  z  Prezesem  Prowodu  odnośnie  remontu 

kanalizacji w Murowie.
Wójt  wyjaśnił,  że  koszt  remontu  wyniesie  10  tyś  zł.  i  zostanie  poniesiony  przez 

Prowod.
Radny Golenia zapytał w jaki sposób funkcjonuje korespondencja w Urzędzie, gdyż 

wysłał  do  Urzędu  e  –  meila  o  błędach  na  witrynie  internetowej,  konkretnie  w  wersjach 
językowych i do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi.

Wójt  poinformował,  że  nie  możemy  dokonać  korekt  gdyż  funkcjonujemy  na 
darmowej  domenie,  która  to  uniemożliwia,  natomiast  dopilnuje  aby  odpowiedź  została 
udzielona w formie pisemnej.

Radny  Ryszard  Ryczkowski  uważa,  że  remont  dachu  w  Kałach  został  źle 
przeprowadzony,  brak jest  również rzetelnego odbioru prac ze strony urzędu,  gdyż  rynny 
spustowe  są  za  wysoko  zamontowane,  piorunochron  zdemontowany  a  po  demontażu 
piorunochronu ze ściany wystają metalowe pręty zagrażające użytkownikom świetlicy.

Wójt  wyjaśnił,  że  pracownik  dokonujący  odbioru  wykazał  się  rzetelnością  oraz 
kompetencją  w  tym  zakresie,  rynny  są  zamontowane  prawidłowo,  piorunochron  został 
zdemontowany  bo nie  spełniał  już  swojej  funkcji,  ze  ścian  nie  wystają  pręty  a  ślady po 
mocowaniach piorunochronu zostaną usunięte podczas remontu elewacji.

Radna Adamczyk zapytała Wójta jak wygląda sprawa z przedszkolem w Zagwiździu, 
słyszała, że są tam konflikty między pracownikami a dyrekcją i czy faktycznie przedszkole
w Zagwiździu zostanie przekształcone w filię.

Wójt odpowiedział, że o żadnych konfliktach nie wie, a uchwała w sprawie zamiaru 
przekształcenia placówki w filię została podjęta i w tym zakresie nic się nie zmieniło.

Przewodniczący  poinformował,  że  do  dnia  30  czerwca  2015  r.  można  składać 
kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku, odczytał również pismo ZDP 
Opole w sprawie wniosku o ograniczenie prędkości na terenie wsi Dębiniec.

Dyrektor GBP w Murowie Pni Halina Lubacz poinformowała radnych o osiągnięciach 
biblioteki w kwestii pozyskiwania środków z projektów oraz podzieliła się innymi sukcesami.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie12:00 
zamknął sesję.
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Beata Hombek

Inspektor

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz


