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P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2016 

z obrad XXVII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

 XXVII Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w filii  Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 9:00 otworzył XXVII sesję  Rady 

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni – Antonina Adamczyk, Marek Jermakowicz, Sebastian Nowicki  

i Andrzej Trzeciak. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: sołtysi z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy 

w Murowie, zaproszeni goście, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie, radca prawny Urzędu Pan 

Waldemar Leśniewski oraz zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pan Roman Figura 

zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów: 

 sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2016 rok; 

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok; 

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017; 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020; 

3) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola; 

4) zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu pożyczki długoterminowej; 

5) zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu pożyczki długoterminowej; 

6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji; 

7) zmiany uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 roku 

w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów; 

8) zmiany uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów; 

9) wyrażania zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Budkowice do zasobów mienia gminy Murów; 

10 wyrażania zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Opolu w sprawie wykonania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  
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 11) zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 

 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub  zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5.Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o zmianie porządku obrad, który to 

przedstawia się następująco: 

1.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów: 

 sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2016 rok; 

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok; 

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017; 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020; 

3) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola; 

4) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu; 

5)zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji; 

6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji; 

7) zmiany uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 roku 

w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów; 

8) zmiany uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów; 

9) wyrażania zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Budkowice do zasobów mienia gminy Murów; 

10 wyrażania zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Opolu w sprawie wykonania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

11) zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5.Wolne wnioski i zapytania. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za” przyjęła  zmieniony porządek obrad. 

  

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Radnych w sprawie przyjęcia protokołów z  obrad poprzednich sesji. 

Protokoły przyjęto bez uwag, w obecności 11 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 23.03.2017 r. do 24.05.2017 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
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protokołu.  

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie w sprawie spotkania z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Turawa odnośnie tego czy są przeznaczone również środki dla OSP w Radomierowicach. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi, potwierdził, że środki będą, ale jeszcze nie został 

dokonany podział środków. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji 

środków funduszu alkoholowego za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Radni nie wnieśli  zapytań do przedstawionego sprawozdania.  

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.  

 Radni nie wnieśli  zapytań do przedstawionego sprawozdania.  

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił Ocenę Zasobów Pomocy 

Społecznej, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli  zapytań do przedstawionego sprawozdania.  

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Halinie Lubacz – Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Murowie. 

 Pani Halina Lubacz poinformowała o zajęciu przez filię biblioteczną w Zagwiździu I miejsca w  

I edycji Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszą Wiejską Filię Biblioteczną  w Województwie Opolskim, 

który organizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Z 28 filii bibliotecznych do konkursu 

zakwalifikowano 22 placówki. Wśród nich najwięcej punktów zdobyła filia z Zagwiździa, którą prowadzi 

Pani Agnieszka Jasińska. Filia ze Starych Budkowic zdobyła 61,5 punktów i uplasowała się na drugim 

miejscu. Pani Lubacz na koniec dodała, „ że to nie jest sukces jednej osoby, to zasługa zespołu”, 

przekazała również podziękowania za współpracę sołtysowi wsi Zagwiździe. 

 Radni i obecni goście nagrodzili Dyrektor gromkimi brawami i złożyli gratulacje. 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu obecnemu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu Panu Romanowi Figura. 

 Pan Figura zwrócił się do radnych z prośbą o zadawanie pytań w kwestii związanych z 

zadaniami należącymi do instytucji, którą reprezentuje. 

 Radna Lidia Urban zwróciła się z zapytaniem czy jest planowany remont drogi w miejscowości 

Nowe Budkowice w kierunku Laskowic. Czy były wykonywane przeglądy techniczne. 

 Pan Figura udzielając odpowiedzi, stwierdził jednoznacznie, że remonty były i będą 

wykonywane, jednakże ze względu na fakt, iż środki finansowe na remonty są ograniczone nie jest 

możliwe wyremontowanie wszystkich dróg. Pan Figura dodał, iż budżet w roku 2017  przeznaczony na 

remonty wynosi 400 000, zł dla 13 gmin z powiatu opolskiego. W dniu dzisiejszym odbywa się Sesja 

Powiatu Opolskiego, na której ma zostać zwiększony budżet z przeznaczeniem na remonty o kwotę 

1 200 000,00 zł. Kwota ta nie spowoduje tego, że ZDP wyremontuje wszystkie odcinki dróg, jednak z 

pewnością ułatwi to wykonywanie tych inwestycji. Zastępca dyrektora zapowiedział, że  zostanie 

sporządzona lista najważniejszych zadań do wykonania. 

 Radna Lidia Urban zwróciła również uwagę na fakt, że w dużej mierze drogi są niszczone przez 

samochody wożące drewno do tartaku Stora Enso. Zasugerowała, aby wprowadzić ograniczenie tonażu 

na mostach w miejscowości Nowe Budkowice. 

 Pan Figura poinformował, że jest opracowywany projekt organizacji ruchu. Jednak wymaga to 

czasu, gdyż koniecznym działaniem jest uzgodnienie tego z zarządcami dróg. 

 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem odnośnie tego kiedy harmonogram prac 

zostanie sporządzony. 

 Pan Figura odpowiedział, że harmonogram zostanie sporządzony do dwóch tygodni. 
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 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na wykonane poziome oznakowanie na skrzyżowaniu w 

miejscowości Zagwiździe. Pojawił się bowiem problem z wjazdem na ulicę Stawową, gdyż w tę ulicę 

należy po wykonaniu oznakowania wjeżdżać przez parking sklepu Delikatesy, gdyż linia ciągła nie 

pozwala na wjazd ze skrzyżowania. Radna zwróciła również uwagę na to, że na ulicy Murowskiej znikło 

oznakowanie poziome „przejście dla pieszych” na wysokości przystanku. 

 Pan Roman Figura zapowiedział, że zwróci uwagę na powyższe problemy. 

 Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła uwagę na fakt, że o drogach w małych 

miejscowościach się zapomina, a potrzeby są bardzo wielkie. 

 Pan Figura stwierdził, że być może jest to spowodowane tym, że jest to miejsce gdzie 

natężenie ruchu jest niskie, a mimo tego ZDP stara się o takich drogach pamiętać. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie co w sprawie już nie raz zgłaszanych rosnących krzaków w 

przydrożnych rowach na trasie Morcinek – Zagwiździe. Poinformował, że otrzymywał zapewnienia o ich 

usunięciu, jednak do dnia dzisiejszego żadne prace nie zostały wykonane. Radny zapowiedział, że w 

przypadku braku reakcji ze strony ZDP jeżeli zajdzie konieczność powiadomi Policję, gdyż stanowi to 

niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego, w szczególności dla rolników. 

 Pan Roman Figura zapowiedział, że przekaże sprawę Kierownikowi Obwodu Kotórz - Panu 

Halupczokowi. 

 Radny Hubert Szichta zasugerował Panu Figura, aby wracając do siedziby ZDP w Opolu 

pojechał stroną przez Zagwiździe i Stare Budkowice.  

 Radna Anna Kuczera poinformowała również o tym, że był wykonywany remont (poprawka) 

chodnika między Zagwiździem a Murowem, jednak zdaniem radnej nie zostało to należycie wykonane, 

gdyż znajdują się w dalszym ciągu ubytki. 

 Radni poruszyli również kwestie związane z chodnikami na terenie gminy. 

 Wobec tego, że radni nie zadali więcej pytań, Pan Roman Figura opuścił obrady Rady Gminy.  

 Do grona radnych dołączyła Antonina Adamczyk, wobec czego stan radnych zwiększył się do 

12 osób.  

 

Ad. 3. 

 

1)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów w roku 2017. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2015 rok. 

 Rada Gminy Murów w obecności 12 radnych -  11 głosami „za” , 1 głosem „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę Nr XXVII/186/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017, która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

2)   Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały  

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów. 

 Rada Gminy Murów w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXVII/187/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–

2020, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola. 

 Wójt Gminy wyjaśnił kwestię przekazania pomocy na remont katedry opolskiej, otóż 

udzielenie pomocy finansowej jest możliwe jedynie przez dotację dla miasta Opola. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 9 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła 
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uchwałę Nr XXVII/188/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola, która stanowi 

załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  

XXVII/189/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. 

 Umarzalne pożyczki  

 Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  

XXVII/190/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji, która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji. 

 Wójt Gminy Murów poinformował o wynikach rozmów z Ministerstwem Sportu, które wyraziło 

zgodę na przedłużenie terminu związanego z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia  

15 grudnia 2017 roku. 

 Radny Sebastian Nowicki  zadał pytanie ile Wójt zamierza przeznaczyć środków na budowę 

inwestycji związanej z budową Sali gimnastycznej w Zagwiździu, ile wynosi górna granica kwoty dla 

tego zadania. Zdaniem radnego powyższa inwestycja spowoduje, że gmina nie będzie mogła 

inwestować w inne zadania, gdyż środki na to nie pozwolą. Poza tym, radny zwrócił się z zapytaniem 

dlaczego inwestuje się „w coś co nie gwarantuje stopy zwrotu”, dlaczego nie dworzec w Murowie, 

dlaczego nie podjęto rozważań na temat Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż w tych obszarach istnieje 

również duże zapotrzebowanie na przeprowadzenie inwestycji. Radny Nowicki wielokrotnie 

proponował do rozważenia zastosowanie tzw. sal sportowych typu balon przy każdej szkole. 

 W związku z powyższymi stwierdzeniami radnego Nowickiego rozgorzała dyskusja pomiędzy 

Wójtem Gminy, radnym Sebastianem Nowickim, po czym głos zabrał również obecny nauczyciel z 

Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu stwierdzając jednoznacznie, że sala gimnastyczna w gminie 

Murów jest bardzo potrzebna i będzie służyć wszystkim mieszkańcom, nie tylko uczniom obecnego 

gimnazjum, a w przyszłości szkoły podstawowej w Zagwiździu. Do dyskusji dołączył radny Michał 

Golenia stwierdzając, że w przypadku gdyby zastanowić się nad budową sal w formie wspominanych 

„balonów” wówczas nie byłoby możliwe uzyskanie dofinansowania na ten cel. Radny Golenia złożył 

wniosek o przerwanie dyskusji, po czym przewodniczący Rady Gminy przerwał dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w  sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację 

inwestycji. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” 

oraz 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXVII/191/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 Radny Ryszard Ryczkowski opuszcza posiedzenie Rady Gminy, wobec czego stan radnych 

zmniejszyła się do 12 osób. 

7) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 roku 

w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  

XXVII/192/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 

2016 roku w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek 
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organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Murów, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

8)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów. 

 Radny Michał Golenia zaproponował rozważenie propozycji zakończenia zaplanowanych 

inwestycji i wówczas przedstawić projekt w sprawie podwyżek dla radnych. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz wyraziła zdecydowany sprzeciw w powyższej sprawie. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 9 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła 

uchwałę Nr XXVII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 

grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów, która 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

9)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażania zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Budkowice do zasobów mienia gminy Murów. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXVII/193/2017 w wyrażania zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice do zasobów mienia gminy Murów, która stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

10)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Opolu w sprawie wykonania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXVII/195/2017 w 

sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Opolu w sprawie wykonania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

11)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXVII/196/2017 w 

sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, która stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie przyznania 

sołectwu Bukowo środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup jednego 

elementu – urządzenia siłowni zewnętrznej. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie odnośnie siłowni zewnętrznej znajdującej się 

obok obecnego gimnazjum w Zagwiździu, czy będzie możliwość zmiany lokalizacji tych urządzeń w 

momencie gdy zostanie wybudowana sala gimnastyczna. 
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 Wójt udzielił odpowiedzi, że zmiana lokalizacji nie jest możliwa ze względu na fakt, iż zadanie 

to było objęte projektem unijnym i przepisy na to nie pozwalają. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zaproponował rozważenie przez gminę 

sytuacji w sprawie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania na zadanie związane z budową 

wodociągu w miejscowości Święciny. Jak dodał Gmina stara się o środki zewnętrzne na realizację tej 

inwestycji, jednak z uwagi na fakt, iż znajdujemy się na przedostatnim miejscu i jego zdaniem istnieje 

realne zagrożenie związane z nieuzyskaniem tych środków należy podjąć działania w kierunku 

zmierzającym do zakończenia tego zadania. Radny zasugerował zaciągnięcie pożyczki z Banku Ochrony 

Środowiska, Funduszu Ochrony Środowiska bądź to z lokalnego Banku Spółdzielczego w Łubnianach. 

 Wójt Gminy w powyższej sprawie przypomniał o fakcie, że mieszkańcy miejscowości Święcin 

przed laty sami zadecydowali o tym, aby wodociąg w tej wsi nie powstał. 

 Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z sugestią o rozważenie możliwości udzielenia 

wsparcia w postaci dofinansowania  zakupu sprzętu sportowego typu – siłownie zewnętrzne dla 

mieszkańców małych sołectw. Zdaniem radnej budżety mniejszych sołectw nie pozwalają na 

przystąpienie do realizacji takiej inwestycji, gdyż koszty przewyższają ich możliwości finansowe. Radna 

zasugerowała, aby to wsparcie finansowe rozważyć w ramach ewentualnych podwyżek dla radnych w 

przyszłych okresach. 

 Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o sporządzenie informacji w formie pisemnej o stanie 

budżetu oraz o przedstawienie możliwości inwestycyjnych gminy w z uwzględnieniem zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. Z kolei Przewodniczący Rady Gminy  zasugerował, aby takową analizę sporządzić 

po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Zagwiździu. 

 Głos zabrała Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu Pani Gabriela Kania odnosząc się 

do wcześniejszych słów Pana Nowickiego w sprawie tego, że w gminie Murów brak jest infrastruktury 

niezbędnej do realizacji przedsięwzięć czy to w dziedzinie sportu czy też innych umożliwiających 

formach aktywizacji. Pani Kania stwierdziła „że z małych rzeczy można dużo osiągnąć”. Wspomniała 

również o tym, że w chwili obecnej młodzież podejmuje różnego formy aktywizacji czy to poprzez 

udział w chórze, scholi, czy tenisie stołowym. Dlatego zdaniem dyrektora Kani nie można twierdzić, że 

w naszej gminie nic nie mamy i „należy na to spojrzeć w innych barwach”. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na to, że spotkała się z licznymi zapytaniami w sprawie 

funkcjonowania przedszkola w Zagwiździu. Czy rozważa się powstanie nowych oddziałów, gdyż z relacji 

mieszkańców wynika, że jest bardzo duże zapotrzebowanie.  

Radna poruszyła również kwestię w sprawie oddziałów według grup wiekowych, tzn. maluchy i 

starszaki. 

 Radny Sebastian Nowicki odniósł się do swoich wcześniejszych wypowiedzi i stwierdził, że 

niestety spotyka się „oporem materii” jeżeli chodzi o realizowanie pomysłów w zakresie sportu na 

terenie gminy. Zwrócił się również z apelem do radnych o to, aby podejmować decyzje z myślą o lepszej 

przyszłości, stwierdził, że „siła tkwi w mądrych pomysłach”. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1100 zamknął XXVII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


