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P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2017 

z obrad XXX sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 21 września 2017 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 10:00 otworzył XXX sesję  Rady 

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni – radny Marek Jermakowicz, radny 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, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Murowie, radca prawny Urzędu Pan Waldemar Leśniewski, rodzice dzieci 

uczęszczających do szkoły w Murowie zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołów  z obrad poprzednich sesji. 

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

3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017; 

2) udzielenia pomocy finansowej gminie Cisek; 

3) przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu; 

4) reorganizacji PROWOD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup; 

5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 

10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w 

trybie bezprzetargowym; 

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym 

użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu, w trybie 

bezprzetargowym; 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat  

z dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w 

trybie bezprzetargowym; 

9) zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej. 

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” przyjęła  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, w obecności 13 radnych, 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”. 

 

 

Ad. 2  

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 29.06.2017 r. do 21.09.2017 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Radna Barbara Proth odnosząc się do spotkania z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kup w sprawie 

budowy ścieżki edukacyjnej między Murowem a Zagwiździem, zapytała na czym miałoby to polegać . 

 Wójt Gminy odpowiedział, że ścieżka ma powstać od strony Kopca, zostaną też ustawione 

znaki dotyczące ochrony przyrody. Zostanie to wykonane przez PGL LP Nadleśnictwo Kup. 

 Radny Ryszard Ryczkowski poprosił o szczegóły spotkania z dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu poinformował, że 

jeżeli Zarząd Powiatu Opolskiego zwiększy im środki to będą wykonywane następne zadania. Wójt 

Gminy poinformował również, że dyrektor ZDP stwierdził, że gmina Murów jest gminą, która 

wystosowuje najwięcej wniosków w sprawie remontów i napraw dróg. 

 Radna Antonina Adamczyk zapytała Wójta Gminy o którą drogę chodzi w Starych 

Budkowicach, która gmina zakupiła w celu poszerzenia drogi przy ul. Zagwiździańskiej. 

 Wójt Gminy nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. 

 Radna Anna Kuczera zapytała Wójta w sprawie etapów budowy Sali gimnastycznej, jak będzie 

się to kształtowało na przestrzeni lat. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że jeżeli Rada Gminy zwiększy budżet na realizację budowy 

Sali wówczas w roku 2017 zostaną wykonane fundamenty, w 2018 roku okna, drzwi, natomiast w roku 

2019 nastąpi zakończenie zadania inwestycyjnego. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zadał pytanie do Wójta Gminy w sprawie kwoty jaką gmina musi 

przeznaczyć na budowę Sali w roku 2017, oraz  z jakich inwestycji trzeba zrezygnować na rzecz 

budowy Sali. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej brakuje 80 000,00 zł aby wykonać ten etap, a 

łączna kwota wynosi 310 000,00 zł. 

   Kwota 80 000,00 zł zostanie zabrana z kanalizacji w Starych Budkowicach, w przypadku gdy 

tartak Stora Enso Wood Products Sp. z o. o. w Murowie przekaże środki to kwota z kanalizacji nie 

zostanie zabrana. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił uwagę na zły stan drogi 

prowadzącej na stację PKP w miejscowości Bukowo oraz skierował zapytanie do Wójta Gminy w 

sprawie etapu realizacji budowy bocznicy PKP na tartak. 

 Wójt Gminy poinformował o obowiązującym zarządzeniu Nr OR.120.43.2017 Starosty 

Opolskiego z dnia 12 września 2017 r. dotyczącym organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych na 

terenie powiatu opolskiego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton. 

Zarządzenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
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Dodatkowo przedsiębiorcy mający siedzibę firmy na terenie Gminy Murów zgodnie z zarządzeniem 

mają możliwość otrzymania nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z dróg powiatowych na których 

wprowadzono ograniczenia. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, ze ograniczenia wynikające ze wprowadzonego 

Zarządzenia to utrudnianie życia przedsiębiorcom. Poza tym firmy transportowe płacą podatki 

transportowe. 

  Radny Sebastian Nowicki nawiązał również do budowy Sali gimnastycznej w Zagwiździu i 

skierował zapytanie do Wójta odnośnie tego co obejmuje projekt budowlany finalny, jak odbiega ten 

projekt od projektu bazowego? 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że wszelkie zmiany to nieistotne zmiany 

niewymagające zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. W projekcie zrezygnowano z widowni, gdyż 

Minister uznał że widownia nie stanowi integralnego elementu Sali i nie jest kosztem kwalifikowalnym. 

Ponadto zrezygnowano z wykonania tzw. attyk na dachu, tynk strukturalny z efektem szorstkiego 

betonu zastąpiono tynkiem silikatowym typu baranek, kolorystyka tynku nie uległa zmianie, zmiana 

okien aluminiowych na okna plastikowe, zmniejszono ilość szafek w szatniach do liczby 30. 

 Do grona radnych dołączył radny Marek Jermakowicz wobec czego stan radnych zwiększył się 

do 14 osób. 

  Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz ponownie zwrócił uwagę na zły stan drogi 

prowadzącej na stację PKP w miejscowości Bukowo oraz skierował zapytanie do Wójta Gminy  

w sprawie etapu realizacji budowy bocznicy PKP na tartak. 

 Wójt Gminy odpowiedział, w sprawie remontu drogi  zostanie wyłoniony wykonawca w drodze 

przetargu zorganizowanego przez PGL LP Nadleśnictwo Turawa. 

 Radna Barbara Proth zapytała czy zostały podjęte działania w sprawie złożonego wniosku na 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Murów w miesiącu sierpniu w sprawie podjęcia stosownych działań w 

zakresie danych adresowych obecnego tartaku Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w  Murowie. 

Przedsiębiorstwo posiada adres ul. Wolności 4, taki sam adres znajduje się na początku miejscowości 

jadąc od strony Zagwiździa i często zdarza się sytuacja kiedy to transporty jadące po drewno do 

tartaku zatrzymują się przy prywatnej posesji. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że tartak w rejestrach np. KRS stanowi własność prywatną. 

 Radny Sebastian Nowicki zapytał Wójta Gminy kto był inicjatorem wprowadzenia ograniczenia 

tonażu dla samochodów ciężarowych na terenie gminy Murów. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że inicjatorem wprowadzenia ograniczenia tonażu była rada Gminy, 

która wielokrotnie poruszała tę tematykę na posiedzeniach.  

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że działanie gminy poprzez wspierania takich inicjatyw to 

niedorzeczność i nieuczciwość w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

gminy Murów. 

 Wójt Gminy odnosząc się do słów radnego Nowickiego stwierdził, że wprowadzenie 

ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych nie miało intencji utrudnienia prowadzenia 

działalności gospodarczej.   

 Wójt Gminy odczytał pismo w sprawie protestu jednej z firm działających na terenie gminy 

Murów do Starosty Opolskiego w sprawie protestu przeciwko ustawieniu znaków zakazu wjazdu do 

miejscowości Murów dla pojazdów ciężarowych o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 15 T  

i obowiązującej od dnia 12 września 2017 roku.  
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 Głos zabrał radny Powiatu Opolskiego Pan Rudolf Mohlek tłumacząc tym samym, że istnieje 

możliwość uzyskania zezwolenia na konkretny pojazd, na konkretną firmę. Należy jednak odczekać, 

aby sprawdzić jak system ten będzie funkcjonował. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że niepoprawnym kierunkiem działania jest wprowadzenia 

czegoś, co nie  zostało sprawdzone. 

 Przewodniczący Rady Gminy przerwał dyskusję. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał pismo, które wpłynęło do Biura 

Rady Gminy w sprawie ponoszenia kosztów dojazdu przez dzieci z Grabic i Radomierowic 

uczęszczających do szkoły w Murowie. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Głos zabrali obecni rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie w sprawie 

kosztów dojazdu do szkoły. Rodzice dzieci z Grabic oraz Radomierowic zostali zobowiązani przez Wójta 

do ponoszenia kosztów dojazdu do placówki w Murowie. Zdaniem rodziców jest to forma 

dyskryminacji.  

 Wójt Gminy poinformował, że zarówno Grabice jak i Radomierowice zgodnie z podjętą 

uchwałą Rady Gminy zostały przydzielone do miejscowości w Zagwiździu. Oczywiście decyzja w 

sprawie uczęszczania dzieci do placówek to decyzja należąca wyłącznie do rodziców, jednak należy 

pamiętać o wszelkich konsekwencji wynikających ze zmiany placówki. 

 Radca prawny Waldemar Leśniewski wyjaśnił kwestię prawną w tym zakresie. 

 Pani Dorota Orlik poinformowała, że kontaktowała się w tej sprawie z Kuratorium Oświaty w 

Opolu i uzyskała informację, że kwestie związane z ponoszeniem kosztów dojazdu zależy od decyzji 

Wójta Gminy oraz Rady Gminy.  Pani Orlik stwierdziła, że czują się pokrzywdzeni decyzją Wójta w tym 

zakresie. 

 Pani Kaczmarczyk – matka bliźniaczek uczęszczających do szkoły w Murowie poinformowała o 

niepełnosprawności jednej z córek, jednak ze względu na zawarte więzi z innymi dziećmi postanowiła 

nie rozdzielać rodzeństwa i zdecydowała że córka będzie uczęszczać do placówki w Murowie. 

 Pani Orlik podkreśliła, że nie mają nic przeciwko funkcjonowania placówki w Zagwiździu, 

jednak ze względu na zawarte więzi dzieci z innymi dziećmi podjęły taką a nie inną decyzję. 

 Radna Antonina Adamczyk stwierdziła, że sprawa wymaga zbadania. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że przypadek w sprawie dziecka niepełnosprawnego 

należy potraktować jako przypadek indywidualny, i nie można się „zachowywać bezdusznie”.  

Radny Sebastian Nowicki zadeklarował opracowanie projektu uchwały w powyższej sprawie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o piśmie w sprawie 

poprawy warunków lokalowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie Maria Skrzypek przedstawiła 

sytuację związaną z warunkami lokalowymi pracowników GOPS w Murowie i zwróciła się z prośbą o 

podjęcie działań zmierzających ku pozyskaniu środków finansowych na rozbudowę. Poza tym GOPS 

posiada decyzję nakazową Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu do zapewnienia pracownikom 

zatrudnionym w Ośrodku należytych warunków do pracy. Kierownik poinformowała również, że jest w 

posiadaniu projektu na nadbudowę budynku GOPS na kwotę 300 000,00 zł. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca przedstawiła informację z wykonania budżetu za  

I półrocze 2017 r. informując że budżet przebiegł prawidłowo, część dochodów nie wpłynie do 

budżetu i istnieją zachwiania w zakresie inwestycji. 
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Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Opinia 

stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 

 Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 

2017 roku. 

 Przewodniczący rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 10-ciominutową przerwę  

w obradach Rady Gminy Murów. 

 

Ad. 5 

 

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

Murów w roku 2017.  

 Radny Michał Golenia złożył wniosek formalny w sprawie przeniesienia zmian w budżecie  

w zakresie budowy Sali na odrębne posiedzenie Rady Gminy. 

 Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego Golenia. 

 Rada Gminy przyjęła wniosek formalny w sprawie przeniesienia zmian w budżecie w zakresie 

budowy Sali na odrębne posiedzenie Rady Gminy, wobec czego przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Murów. 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/208/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017, która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

2)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Cisek. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cisek. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę Nr XXX/209/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cisek,która 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

3)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania mienia, 

należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/210/2017 w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w 

Zagwiździu, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie reorganizacji PROWOD 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie reorganizacji PROWOD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/211/2017 w sprawie reorganizacji PROWOD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Kup, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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5)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/212/2017 w określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas 

oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w 

trybie bezprzetargowym. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na 

czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na 

obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem 

jest ta sama powierzchnia gruntu, w trybie bezprzetargowym.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia 

powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat z 

dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu, w trybie 

bezprzetargowym. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia 

powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat z 

dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu, w trybie 

bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

8)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na 

obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowymi użytkownikami, której 

przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie bezprzetargowym. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowymi 

użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie bezprzetargowym. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia 

powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z 

dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie 
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bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

9)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej 

publicznej do kategorii drogi wewnętrznej. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXX/216/2017 w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej, która 

stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 5 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 6 

  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie 

zabezpieczenia w projekcie budżetu na rok 2018 środków w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem 

na mniejsze sołectwa na potrzeby bieżące, np. koszty paliwa. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie na jakim etapie realizacji są 

prace na kolei. 

 Wójt Gminy stwierdził, ze nie jest w stanie dokładnie określić miejsca. Z posiadanych 

informacji wynika, że w Murowie prace zostały zakończone. 

 Wójt Gminy zwrócił się do radnych oraz sołtysów o wypowiedzenie się na temat budowy Sali 

gimnastycznej w Zagwiździu, czy jest potrzebna. 

 Zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu Sylwiusz Kuliczkowski 

przedstawił radnym prace konkursowe wykonane przez uczniów szkoły w Zagwiździu w konkursie pn. 

Wymarzona szkoła. Prace konkursowe zostały wykonane różnymi technikami, a dzieci przedstawiły jak 

wyobrażają robię wymarzoną szkołę. Wyobrażenia dzieci w tym zakresie były różne od mini ZOO 

znajdującego się nieopodal szkoły do basenów ze zjeżdżalniami. Jednak w każdej z prac widoczna jest 

sala gimnastyczna.  

 Radny Michał Golenia tłumacząc fakt zgłoszenia wniosku formalnego w zakresie zmian 

budżetu w sprawie budowy Sali gimnastycznej na odrębne posiedzenie Rady Gminy poinformował, że 

nie jest przeciwny realizacji tej inwestycji. Zdaniem radnego dobrze, ażeby taki obiekt  

w gminie powstał, jednak ze względu na zmiany w projekcie budowlanym, radni wyrazili chęć 

zapoznania się z tymi szczegółami. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz odnosząc się do słów przedmówcy potwierdziła, że również 

nie jest przeciwna zadaniu polegającemu na budowie Sali, jednak chciałaby poznać szczegóły tej 

inwestycji. 

 Głos zabrał Pan Marek Pietrek przedsiębiorca z Zagwiździa informując, że koszty są narzucane 

przez rynek. Zdaniem Pana Pietrka sala w Zagwiździu jest koniecznie potrzebna stwierdzając „ jak ktoś 

chce to szuka sposobu, jak ktoś nie chce to szuka powodu”. Apelował do radnych o zastanowienie się i 

przemyślenie kwestii związanej z budową Sali w Zagwiździu.  Nadmienił, że sala będzie stanowić 

wizytówkę gminy, będzie służyć całemu społeczeństwu gminy Murów. Sala gimnastyczna będzie 

stanowić niejako pomnik Rady Gminy, którzy po kilku latach będą mogli stwierdzić, że za naszej kadencji 

powstał ten obiekt. 

 Radna Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 
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rok 2018 środków na działalność Stowarzyszeń oraz mniejszości działających i istniejących na terenie 

Gminy Murów. 

 Radna Antonina Adamczyk złożyła podziękowania obecnemu radnemu Powiatu Opolskiego 

Rudolfowi Mohlek za 20 lat przygotowań i efekt finalny, jakim jest muzeum historyczne w  stodole na 

placu plebanii w Starych Budkowicach. 

 Radny Sebastian Nowicki wracając do tematu związanego z budową Sali gimnastycznej w 

Zagwiździu stwierdził, że wszelkie problemy pojawiające się w tym zakresie są spowodowane z 

błędnym oszacowaniem, gdyż jak stwierdził takie różnice pomiędzy kosztorysem inwestorskim a 

ofertami w przetargu nie są możliwe, dodał „ takich cudów nie ma”. Zdaniem radnego możliwe są 

różnice maksymalnie o 15% przy takich inwestycjach. Poza tym radny odniósł się do wielokrotnie 

poruszanej kwestii w sprawie budowy sal sportowych typu „tunel”, twierdząc, że mogliśmy mieć trzy 

takie sale w różnych lokalizacjach. Zwrócił również uwagę na to, że w wyniku reformy oświaty powstała 

szkoła w Zagwiździu, jednakże za dwa lata nie będzie już tam klas gimnazjalnych i co wtedy, czy warto 

będzie utrzymywać tę szkołę dla tak małej liczby uczęszczających tam dzieci.  

Radny Nowicki odniósł się do sytuacji sprzed kilku laty – Orlik, wówczas również gdyby Wójt Gminy dał 

środki w wysokości 300 000,00 zł w dniu dzisiejszym mielibyśmy Orlik na terenie gminy. Stwierdził, że 

nie ma nawet środków w wysokości 30 000,00 zł na ogrodzenie boiska w Murowie. Zwrócił się z prośbą 

o przygotowanie informacji przedstawiającej cały proces przetargowy dotyczącego budowy sali wraz z 

dokumentacją od I przetargu. 

 Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że radny ma prawo wglądu do materiałów za zgodą 

Wójta, a pracownik ma obowiązek ich udostępnienia. Poza tym jak stwierdził Wójt Gminy – Urząd nie 

jest zamknięty na sejf, więc można zapoznać się z dokumentacją. 

 Wójt Gminy odnosząc się do decyzji o wielkości Sali gimnastycznej to rada Gminy podjęła 

decyzję w tym zakresie, są protokoły z przebiegu tych spotkań. 

 Wójt Gminy odczytał pismo Caritasu Diecezji Opolskiej w sprawie odrzucenia oferty Gabinetu 

rehabilitacyjnego w Zagwiździu, co w praktyce oznacza utratę przez gabinet dotychczasowej 

miesięcznej kwoty kontraktu w wysokości 1 772,00 zł. 

 Radny Michał Golenia poinformował oraz zaprosił  zebranych na Oktoberfest organizowany 

przez Radę Sołecką w Starych Budkowicach w  dniu 30 września 2017 roku. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił się z prośbą do dyrektorów placówek oświatowych o 

przedstawienie problemów z jakimi się borykają. 

 Dyrektorzy szkół podstawowych Pani Zofia Nawrot i Pan Norbert Kafka stwierdzili że wszelkie 

potrzeby w zakresie doposażenia szkół zostaną określone w projektach budżetu. 

 Radna Antonina Adamczyk zadeklarowała, że w miesiącu listopadzie Komisja Oświaty Rady 

Gminy Murów zamierza odwiedzić placówki nauczania na terenie gminy Murów. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1315 zamknął XXX Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 


