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P R O T O K Ó Ł Nr XL/2018 

z obrad XL sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 19 września 2018 roku 

 

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

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 1000 otworzył XL sesję  Rady Gminy 

Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecny 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, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, radca prawny Urzędu Pan 

Waldemar Leśniewski, radny Powiatu Opolskiego Pan Rudolf Mohlek 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. 

3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018; 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021; 

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji; 

4) zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r.  

 w sprawie Statutu Gminy Murów; 

5) zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów; 

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 w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku 

 gospodarczego  na czas oznaczony do 5 września 2025 roku, z dotychczasowym dzierżawcą 

 nieruchomości, na której stoi przedmiotowy budynek; 

8) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

9)  zmieniająca   uchwałę  Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  

 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów 

 alkoholowych; 

10) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  

  w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych 

  na terenie Gminy Murów.  

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 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. 

                 

Ad. 2. 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 22.06.2018 r. do 14.09.2018 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z zapytaniem jaki sprzęt został przekazany jednostkom 

OSP. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że jest to głównie sprzęt ratowniczy, w skład którego wchodzą torby 

medyczne, deski ortopedyczne, szyny Kramera oraz inne niezbędne przedmioty. 

 Wójt Gminy odnosząc się do spotkania w dniu 6 lipca 2018 roku poinformował, że 

Nadleśnictwo Turawa zadeklarowało czyszczenie rowów. 

 Wójt Gminy poinformował również o fakcie, że bocznica która miała powstać z inicjatywy 

tartaku Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. nie powstanie, przeładunek będzie prowadzony przy użyciu 

stacjonarnych dźwigów. 

 Wójt Gminy poinformował również, że mieszkańcy Święcin początkowo domagali się budowy 

wodociągu w tamtejszej miejscowości, a teraz kierowane są skargi do Wojewody Opolskiego w tej 

sprawie. 

 Odnosząc się do spotkania w dniu 12 września 2018 roku w sprawie niskoemisyjności Wójt 

Gminy poinformował, że docelowo planuje się wymianę kotła w szkole w Starych Budkowicach oraz  

w budynku biblioteki w Zagwiździu. 

 Nie wniesiono więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 

 Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Bogusław Walkowicz przedstawił analizę 

o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy, zaznaczając jednocześnie, że gmina Murów należy do 

najbezpieczniejszych gmin należących do Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim. Poinformował  

o występujących zdarzeniach kryminalnych jak i innych wykroczeniach. 

 Nie wniesiono zapytań do przedstawionej analizy. 

 

Ad.3  

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca przedstawiła informację z wykonania budżetu za  

I półrocze 2018 r.  

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 2018 roku. Opinia 

stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu. 

 Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 

roku. 

 

Ad. 4 

  

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

Murów na rok 2018. 
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 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Murów na rok 2018. 

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

XL/277/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018, która stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

2)   Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XL/278/2018 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021, która stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki płatniczej na realizację inwestycji. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy teren pod budowę PSZOK-u został już nabyty i ile 

będzie wynosić wartość budowy PSZOK-u. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że PSZOK będzie się mieścił na terenie oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Murów, jest to teren należący do gminy. Wartość tegoż przedsięwzięcia wynosi 

784 785,00 zł. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie na projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”  

i 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XL/279/2018 w sprawie zaciągnięcia, długoterminowej pożyczki 

płatniczej na realizację inwestycji która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r.  

w sprawie Statutu Gminy Murów. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła zadał pytanie do projektu uchwały w sprawie prawa 

inicjatywy ustawodawczej, dlaczego jest tam wskazana liczba 200 osób mieszkańców, którzy posiadają 

prawo inicjatywy ustawodawczej. 

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik poinformowała, że jest to minimum ustawowe i tak wynika 

z przepisów. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie jak rozumieć zapis: „Jeżeli 

zgłoszono dwie lub więcej poprawek, to w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie poprawki 

najdalej idące(…)”, jak to rozumieć? 

 Obecny na Sali radca prawny Pan Waldemar Leśniewski wytłumaczył stwierdzenie dotyczące 

„poprawki najdalej idącej” i wytłumaczył to w ten sposób, że takowa poprawka niweczy sens głosowania 

innych. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła 

uchwałę Nr XL/280/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady Gminy Murów z dnia  

26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

 uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  



Strona 4 z 7 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Murów. 

 Radni nie wnieśli  zapytań do projektu uchwały, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XL/281/2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt 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. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

XL/282/2018 w sprawie 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 12 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku 

gospodarczego  na czas oznaczony do 5 września 2025 roku, z dotychczasowym dzierżawcą 

nieruchomości, na której stoi przedmiotowy budynek. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

XL/283/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 

najmu budynku gospodarczego  na czas oznaczony do 5 września 2025 roku, z dotychczasowym 

dzierżawcą nieruchomości, na której stoi przedmiotowy budynek, która stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 10-ciominutową przerwę  

w obradach Rady Gminy Murów. 

 W trakcie przerwy posiedzenie Rady Gminy Murów opuścił radny Marek Jermakowicz, w 

związku z czym stan radnych zmniejszył się do liczby 13 osób. 

8) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 Radny Powiatu Opolskiego Pan Rudolf Mohlek zwrócił uwagę na zapis w Regulaminie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków w § 4 1.1.a) realizacji dostaw wody pod odpowiednim 

ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2 MPa w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę oraz 6,0m3 na rok i pod 

odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2MPa”. Radny Mohlek stwierdził, że zapis ten spowoduje 

to, że mogą wystąpić ograniczenia dostawy wody ze strony Prowodu. 

 Wójt Gminy poprosił na posiedzenie Rady Gminy pracownika Panią Mariolę Klemens. 

 Pani Klemens tłumacząc zapis stwierdziła, że jest to regulamin opracowany przez spółkę Prowod. 

 Radca prawny Pan Waldemar Leśniewski, że jego zdaniem nie należy tego łączyć i należy to 

odczytywać w taki sposób że dostawa wody powinna być dostarczana w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na 

dobę oraz 6,0m3 na rok, ale wynika z tego zapisu, że może wynosić więcej. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek o poprawkę do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
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i wykreślenie zapisu w oddziale 1 § 4 1.1.a) w ilości nie mniejszej niż 0,5m3  na dobę oraz 6,0m3 na rok. 

Pozostała część tego punktu pozostaje bez zmian. 

 Radny Sebastian Nowicki opuścił posiedzenie Rady Gminy, wobec czego stan radnych zmniejszył 

się do liczby 12 osób. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad poprawką. 

 Radni przyjęli poprawkę jednogłośnie. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały wraz z uwzględnieniem wniesionej poprawki, po czym odczytał 

projekt uchwały. 

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

XL/284/2018 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków., która stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały zmieniająca   

uchwałę Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

XL/285/2018 zmieniającą   uchwałę Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 Radny Sebastian Nowicki dołączył do grona Rady Gminy, wobec czego stan radnych zwiększył 

się do liczby 13 osób. 

10)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych na terenie 

Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

Nr XL/286/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 

r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych  na 

terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 6 

 Radna Antonina Adamczyk złożyła podziękowanie za zaangażowanie radnemu Rady Powiatu 

Opolskiego za sprawowanie mandatu. Zaangażowanie radnego przejawiało się wieloma wykonanymi 

zadania na terenie naszej gminy. Między innymi radna Adamczyk złożyła podziękowania za realizację 

zadania polegającego na ustawieniu barierek energochłonnych na trasie Stare Budkowice – Zagwiździe. 

 Radna Antonina Adamczyk złożyła zapytanie co z remontem podjazdu w Starych Budkowicach 

obok Ośrodka Zdrowia. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że będzie wykonany we wrześniu. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie o to czy byłoby możliwe wyczyszczenie rowu za szkołą  

w Murowie. 
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 Wójt Gminy odpowiedział, że rów ten otrzymał miano potoku piaszczystego nizinnego i jest 

własnością Skarbu Państwa. Wójt zaznaczył, że w tej sprawie zostało już wystosowane pismo i czekamy 

na odpowiedź. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie w sprawie kanalizacji w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy poinformował, że odbył się przetarg, jednak nie wpłynęła żadna oferta. Wobec 

powyższego został rozpisany kolejny przetarg i w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony. 

 Radny Hubert Szichta złożył wniosek w sprawie udrożnienia rowu Budkowiczanka na odcinku 

Stare Budkowice do Nowych Budkowic. Radny stwierdził, że rów jest w tym miejscu w ogóle nie widoczny, 

jest porośnięty krzakami. 

 Radna Barbara Proth złożyła wniosek w sprawie udrożnienia rowu w miejscowości Murów 

znajdujący się za budynkiem szkoły podstawowej. 

 Radny Sebastian Nowicki przedstawił propozycję zastanowienia się nad utworzeniem  tzw. 

gminnej „komunalki”. Zdaniem radnego warto byłoby zastanowić się nad zatrudnieniem osób 

wykonujących prace remontowe na terenie gminy. Takie działanie spowodowałoby, że bylibyśmy 

niezależni od innych firm. Radny Nowicki poruszył również sprawę związaną ze zrytym przez dziki 

boiskiem w Murowie. W chwili obecnej nie jest możliwe, aby były tam prowadzone rozgrywki sportowe, 

a klub jest zmuszony do tego aby korzystać z obiektów w Starych Budkowicach i w Miejscu. Radny 

stwierdził, że jeżeli nie zostanie wykonane ogrodzenie wówczas wyrównywanie boiska nie ma 

najmniejszego sensu i stwierdził, że należy podjąć działania konstrukcyjne w tym temacie.  

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, co roku kluby sportowe otrzymują środki, 

z tego Unia Murów dostanie najwięcej środków bo 15 000,00 zł, gdzie inne kluby dostają mniej. Wójt 

Gminy stwierdził, że za te środki można było wykonać dużo. 

 Radny Sebastian Nowicki wyraził wyraźne niezadowolenie z prowadzonych działań w zakresie 

przyznawania środków w zakresie sportu na terenie gminy. Radny poruszył również kwestię chodników 

w miejscowości Murów, które jego zdaniem pochodzą  z lat siedemdziesiątych i stanowią „wizytówkę 

gminy”. Radny Nowicki dodał, że często jest poruszana kwestia związania z powstałymi 

zanieczyszczeniami na chodnikach i drogach gminnych, co w sytuacji gdy okaże się, że w przyszłości 

powiaty zostaną zlikwidowane? Czy wówczas również szczebel gminny nie będzie reagował na takowe 

sygnały? Radny stwierdził, że ciągle jest powtarzane, że nie ma środków na wykonanie zadań w tym 

zakresie, jednak jego zdaniem należałoby rozważyć taką kwestię, aby środki dotychczas przeznaczane na 

remonty obiektów zabytkowych w Zagwiździu przeznaczyć na obiekty użyteczności publicznej w 

Murowie chociażby w pięćdziesięciu procentach. Radny Nowicki stwierdził, że dokonuje się remontów w 

miejscowości Zagwiździe, „bo Wójt jest stąd”. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przerwał dyskusję i udzielił głosu radnej 

Ewie Fortuna – Ptasiewicz. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz złożyła wniosek w sprawie sporządzenia rejestru działek 

przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Święciny. Radna stwierdziła, że jest zainteresowanie 

kupnem działek w tej miejscowości, głównie jest to spowodowane faktem, że powstał tam wodociąg. 

 Radny Henryk Gaweł opuszcza obrady posiedzenia Rady Gminy, wobec czego stan radnych 

zmniejszył się do liczby 12 osób. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie w sprawie niegdyś poruszanego tematu związanego ze 

zniszczoną drogą w związku z przeprowadzoną inwestycją budowy kanalizacji w Starych Budkowicach. 

 Radny Michał Golenia zaprosił uczestników sesji na organizowany przez Rade sołecką wsi Stare 

Budkowice oraz DFK Oktoberfest, który odbędzie się dnia 29 września 2018 roku w Farskim ogrodzie.  

 Radna Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie rozpatrzenia kwestii związanej  

z przejęciem placu znajdującego się przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Stare Budkowice.  Plac 

jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Lasem”, mieszkańcy budynku przy ul. Zagwiździańskiej 
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16 są zobligowani do tego, aby o ten plac dbać, jednak nie są nim zainteresowani. Plac jest użytkowany 

przez osoby korzystające z urządzeń sportowych oraz placu zabaw.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił pismo mieszkańców Święcin 

w sprawie przeznaczenia działki nr 49 na cele społeczne. Pismo stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o przekształcenie dz. Nr 49 w miejscowości Święciny 
na cele rekreacyjne. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem czy wiadomo już coś więcej na temat parkingu 

obok kościoła w Zagwiździu. 

 Wójt udzielił odpowiedzi, że sprawa jest w toku. 

 Radny Powiatu Opolskiego Rudolf Mohlek zadał pytanie w sprawie kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia dotyczącym gabinetu rehabilitacyjnego w Zagwiździu, czy będzie on tylko dla 

mieszkańców Gminy czy będzie ogólnodostępny. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że gabinet będzie ogólnodostępny. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1230 zamknął XL Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 

 

 

 


