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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2018 

z obrad XXXVI sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

 

 XXXVI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Murów odbyła się w sali obrad nad remizą OSP  

w Zagwiździu.  

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

Gminy Murów. 

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

uchwał. Nieobecna – radna Anna Kuczera. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli Skarbnik Gminy Teresa Kuca, Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik, Wójt 

Gminy Andrzej Puławski oraz inspektor ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy Martyna Leja zgodnie  

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady 

Powiatu Opolskiego; 

2) ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji; 

3) zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów; 

4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 

2021; 

5) zmiany uchwały Nr XII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 

6) zmiany uchwały Nr  XII/82/2015 Rady Gminy Murów  z dnia 29 października 2015  

w sprawie opłaty targowej. 

2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

3. Wolne wnioski i zapytania. 

  

 Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Wójt Gminy poinformował zebranych  

o zmianach wynikających z nowego Prawa Łowieckiego, w którym to zadanie polegające na szacowaniu 

szkód wyrządzonych przez zwierzęta zostało przekazane gminie. W ustawie jest zapis, że szacowania 

winien dokonywać jednostka pomocnicza. Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo na czele które 

stoi sołtys. Zdaniem Wójta Gminy ustawodawca pomylił  terminy stosując w ustawie takowy zapis. Wójt 

Gminy zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie zorganizowane spotkanie z sołtysami z terenu 

gminy Murów celem szerszego omówienia tematu związanego ze szkodami łowieckimi. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła  porządek obrad. 

 

Ad. 1 

 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały zaopiniowania 

połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego. 
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 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 

do Rady Powiatu Opolskiego. 

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

XXXVI/252/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do 

Rady Powiatu Opolskiego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

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

ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji. 

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

się”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/253/2018 w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów lub akcji, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

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

zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Murów. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie jak kształtowała się sprawa obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektora dotychczas. 

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik odpowiedziała, że zmiany zachodzą jedynie w placówkach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian. Zmiana w przedszkolach wynika ze 

zwiększenia się liczby  oddziałów. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Murów. 

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

XXXVI/254/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 

2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Murów, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

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

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021. 

 Przewodniczący poinformował, że załącznik jest do wglądu i istnieje możliwość zapoznania się 

z nim. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie po co wprowadzamy takowy dokument, czy nie jest to 

furtka do alokacji środków w zagwiździańskie zabytki. Radny wyraził chęć zapoznania się  

z dokumentem p czym zaproponował opracowanie i wprowadzenie programu związanymi z ośrodkami 

kultury. 

 Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że przyjęcie programu opieki 

nad zabytkami wynika z ustawy i jest to obowiązek gminy. Program jest niezbędny w związku  

z ubieganiem się o środki europejskie na remont dworca PKP w Murowie. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że „gmina ma więcej obowiązków” aniżeli tylko remonty 
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zabytków. Radny dodał, że jego zdaniem należy „ścigać z urzędu” obecnego właściciela odlewni  

w Zagwiździu, który to w postępowaniach przetargowych obiecywał poprawę stanu tegoż obiektu, 

jednak do dnia dzisiejszego efektów nie zauważa się. 

 Wójt Gminy stwierdził, że osobiście monituje sprawę związaną z Odlewnią w Zagwiździu  

i osobiście prowadzi rozmowy z Konserwatorem Zabytków, która zapewniła, że odbędzie się kontrola 

tego obiektu. 

 Radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą o przesłanie drogą elektroniczną Programu Opieki 

nad Zabytkami do radnych. 

 Radny Sebastian Nowicki wyraził niezadowolenie z sytuacji  dotyczącej tego, że jedynie 

zagwiździańskie zabytki są remontowane. 

 Radna Barbara Proth stwierdziła, że nie należy tego tak postrzegać, gdyż starania związane  

z remontem dworca są prowadzone od lat i w tej chwili nie należy tego przekreślać.  

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że taka sama formuła była potrzebna przy budowie Orlika 

na terenie, a wówczas takowych decyzji nie podjęto i dlatego nie mamy Orlików do dnia dzisiejszego  

i mieć ich nie będziemy. 

 Radny Jerzy Kiryczuk odnosząc się do powyższych wypowiedzi radnych stwierdził, że nie 

należy tak do tego podchodzić, nie należy tylko krytykować alokacji środków w zabytki jako działania 

zbędne, gdyż na tym obiekcie są organizowane różne przedsięwzięcia i jest wykorzystywany. Radny 

apelował do pozostałych radnych o przystąpienie do głosowania nad projektem. 

 Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 

2018 – 2021. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi 

się”, 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXVI/255/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021, która stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

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

zmiany uchwały Nr XII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

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

XXXVI/256/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 

r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

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

zmiany uchwały Nr  XII/82/2015 Rady Gminy Murów  z dnia 29 października 2015 w sprawie opłaty 

targowej.. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XII/82/2015 Rady Gminy Murów  z dnia 29 października 2015 

w sprawie opłaty targowej. 

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

XXXVI/257/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr  XII/82/2015 Rady Gminy Murów  z dnia 29 

października 2015 w sprawie opłaty targowej, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 2 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 3   

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie na jakim etapie się zadanie 

polegające na budowie wodociągu w miejscowości Święciny. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że nie dawno odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Święciny 

wraz z przedstawicielami spółki PROWOD, natomiast Wójt w nim nie uczestniczył w związku z czym nie 

posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. 

 Radna  Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie rozważenia wymiany kotła grzewczego 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach. Radna poinformowała o fakcie, iż dotarło do 

niej wiele skarg mieszkańców tamtejszej okolicy, którzy twierdzą „że tam nie da się żyć”, zapowiedzieli 

również poinformowanie mediów o tej sprawie. Radna zapowiedziała, że zostanie złożone stosowne 

pismo. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnej Adamczyk stwierdził, że ważne jest 

to, aby palić węglem dobrej jakości. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił uwagę na fakt, że problem istnieje w związku z tym, że w szkole 

podstawowej w Starych Budkowice pali się miałem. 

 Wójt Gminy poinformował radnych, że nie praktykuje się takiego działania, że przetarg na 

zakup opału jest ogłaszany dla wszystkich jednostek podległych, w tej chwili każda z placówek dokonuje 

zakupu opału odrębnie. 

 Radny Michał Golenia zasugerował ewentualnie podjęcie współpracy z innymi gminami  

w  zakresie utworzenia programów wsparcia mających na celu wsparcie inwestycji opartych na OZE. 

Radny Golenia dodał, że na terenie powiatu Opolskiego takowe programy już funkcjonują. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego Michała Golenia stwierdził, że 

program taki jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu, polega on zaś na udzieleniu 

pożyczki na wymianę kotła w wysokości do 25 000,00 zł. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie do Wójt Gminy odnośnie dalszej rozbudowy kanalizacji w 

Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy odpowiedział, ze dalsza rozbudowa kanalizacji jest zaplanowana. Wójt Gminy 

poinformował również o pracach związanych z rekultywacją wysypiska śmieci w Starych Budkowicach.  

 Radna Lidia Urban opuściła obrady wobec czego stan radnych zmniejszył się do 13 osób. 

Radny Michał Golenia złożył wniosek w sprawie przekazywania materiałów – projektów uchwał 

finansowych, głównie zmian budżetowych przed posiedzeniem Komisji Rady Gminy Murów. 

 Radny Michał Golenia skierował zapytanie do Wójta Gminy odnośnie tego do kogo należy 

obowiązek sprzątania dróg powiatowych. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że jest to obowiązek zarządcy dróg, w tym przypadku – Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu. 

 Radny Michał Golenia stwierdził, że w tej sytuacji nie należy się spodziewać tego, że drogi 

zostaną uprzątnięte. 

 Wójt dodał, że nie będzie wykonywał zadań należących do powiatu. 

 Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do sytuacji związanej z zabrudzonymi ulicami stwierdził, 

że „gmina powinna dbać wokół swojej zagrody”. Należy w tej sytuacji podjąć działania w celu eliminacji 

zjawiska zabrudzenia ulic na terenie gminy poprzez zatrudnienie osób w formie robót interwencyjnych. 

 Wójt Gminy dodał, kolejny raz zaznaczył, że nie będzie wykonywać prac należących do powiatu. 

 Wójt Gminy opuszcza obrady XXXVI Sesji Rady Gminy. 
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 Radny Marek Jermakowicz oraz radny Andrzej Trzeciak opuszczają obrady wobec czego stan 

radnych zmniejsza się do 11 osób. 

 Radny Jerzy Kiryczuk zasugerował ewentualność wypożyczenia zamiatarki, służącej do 

oczysczania ulic. Zadeklarował doinformowanie się w zakresie kosztu wypożyczenia takiego urządzenia i 

poinformowanie radnych na  kolejnej sesji. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił również uwagę na brak podejmowanych działań ze strony 

gminy w zakresie udrożniania rowów na terenie gminy Murów. 

 Radny Andrzej Trzeciak powrócił na posiedzenie XXXVI sesji rady Gminy Murów, wobec czego 

stan radnych zwiększył się do liczby 12 osób. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że w sołectwie Bukowo 

mieszkańcy uiszczają składki i wykonują to we własnym zakresie. 

 Radna Antonina Adamczyk stwierdziła, że nie we wszystkich miejscowości zdałoby to egzamin, 

jedynie jest to możliwe w mniejszych liczebnie sołectwach. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie w związku z remontem parkingu przez remizą OSP w 

Zagwiździu czy zadanie związane z remontem drogi przy blokach w Murowie również zostanie 

niebawem rozpoczęta. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiedziała, że środki na realizację tegoż zadania są w budżecie. 

 Radna Antonina Adamczyk skierowała zapytanie w sprawie remontu murku przez Ośrodkiem 

Zdrowia w Starych Budkowicach czy środki są zabezpieczone w budżecie na rok 2018? 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiedziała, że środki są w budżecie i nie ma przeszkód do 

realizacji.  

 Radna Ewa Fortuna - Ptasiewicz skierowała zapytania odnośnie lokum dla Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Murowie czy już coś wiadomo w tej sprawie. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca udzielając odpowiedzi stwierdziła, że w chwili obecnej czekamy na 

opuszczenie mieszkania. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1110 zamknął XXXVI Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


