
PROTOKÓŁ Nr V/2015

z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 5 lutego 2015  r.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 10:00 otworzył V sesję 
Rady Gminy Murów i po przywitaniu radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oświadczył, 
iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny Andrzej 
Trzeciak  –  nieobecność  usprawiedliwiona)  co  stanowi  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych decyzji, listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią 
załączniki nr 1, 2 i 3  do nin. protokołu.

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.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 ;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów ;
3) zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji;
4) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów;
5) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
6) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
7) wyrażenia  zgody  na  nabycie  praw  do  nieruchomości  oraz  ustanowienia 

służebności  przesyłu  na  nieruchomości  położonej  w obrębie  ewidencyjnym 
Murów z zasobów Polskich Kolei Państwowych S. A. do zasobów mienia Gminy 
Murów;

8) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości  czas 
oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość;

9) zmiany  Uchwały  Nr  II/7/2014  Rady  Gminy  Murów z  dnia  8  grudnia  2014  r.
w sprawie powołania  oraz ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu osobowego  
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej;

10) zmiany  Uchwały  Nr  II/9/2014  Rady  Gminy  Murów z  dnia  8  grudnia  2014  r.
w sprawie powołania  oraz ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu osobowego  
Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony 
Środowiska;

11) przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Zagwiździe.

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 protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 20 stycznia. 

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

Ad. 2.

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

Wójt poinformował,  że w najbliższych dniach odbędzie się sesja nadzwyczajna,  na 
której zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego
w Zagwiździu i przekształceniu tej placówki w filię oddziału przedszkola Murów. Wyjaśnił 
również, że od dłuższego czasu w przedszkolu panuje zła atmosfera między pracownikami
a  dyrekcją  co  niekorzystnie  wpływa  na  rozwój  psychiczny  dzieci.  Również  rodzice 
uczęszczających  tam  dzieci  wyrażają  swoją  dezaprobatę  poprzez  wypisywanie  dzieci
z placówki. Na dzień dzisiejszy jest tam tak mało dzieci,  że w przyszłości utrzymanie tej  
placówki będzie nierentowne, stąd też takie rozwiązanie wydaje się słuszne.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych uwag.
Pani  Halina  Lubacz  Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Murowie  również 

przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności placówki za rok ubiegły.  Poinformowała
o  pozyskanych  dotacjach,  o  nowych  pozycjach  książkowych,  poinformowała  również
o projektach w których Biblioteka uczestniczyła i zamierza uczestniczyć.

Do przedstawionego sprawozdania radni również nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 3.

1) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu 
gminy na rok 2015.
Wójt poinformował, że kwota 74 tyś zaplanowanych w budżecie na wynagrodzenie dla 
zastępcy  Wójta,  który  nie  został  zatrudniony,  została  właśnie  w  tym  projekcie 
rozdysponowana. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/24/2015 
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015, która stanowi załącznik nr 5 do  
niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Murów.
Wójt poinformował, że kwota 74 tyś zaplanowanych w budżecie na wynagrodzenie dla 
zastępcy  Wójta,  który  nie  został  zatrudniony,  została  właśnie  w  tym  projekcie 
rozdysponowana. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/25/2015 
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Murów,  która  stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 
III/15/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30  grudnia  2014  r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
Rada  Gminy  w obecności  14  radnych  –  13  głosami  „za”  i  przy  1  „wstrzymującym”
– podjęła uchwałę Nr V/26/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy 
Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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4) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  uchwałę w sprawie  zatwierdzenia planów pracy 
Komisji i Rady Gminy Murów.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/27/2015 
w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji  i  Rady Gminy Murów,  która stanowi  
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

5) Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  gminnego  programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/28/2015 
w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/29/2015 
w  sprawie  zarządzenia  przeprowadzenia  wyborów  Sołtysów  i  Rad  Sołeckich,  która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

7) Przewodniczący Rady Gminy  odczytał uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 
praw  do  nieruchomości  oraz  ustanowienia  służebności  przesyłu  na  nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Murów z zasobów Polskich Kolei Państwowych S. A. 
do zasobów mienia Gminy Murów.

Radny Nowicki zapytał Wójta na kiedy jest planowane przejęcie dworca w przypadku 
podjęcia powyższej uchwały.

Wójt odpowiedział, że procedura ruszy już z końcem marca.
Radny  zaproponował  zatem  aby  rozważyć  możliwość  aktywnego  zaangażowania 

mieszkańców w pomysły na zagospodarowanie obiektu oraz terenu przyległego. Ponadto 
uważa, że powinien zostać sporządzony profesjonalny projekt na zagospodarowanie tego 
obiektu i terenu a w dalszej kolejności sukcesywne jego realizowanie.

Wójt odpowiedział, że spotka się z Panią sołtys oraz Radą Sołecką i omówią wstępnie 
pewne  kwestie,  oczywiście  zdanie  mieszkańców  także  będzie  istotne  na  etapie 
sporządzania projektu. Jeśli chodzi o termin rozpoczęcia jakichkolwiek prac nie możemy 
jeszcze  dzisiaj  nic  powiedzieć,  gdyż  Marszałek  jeszcze  nie  podpisał  umowy  ze 
Stobrawską  Strefą  Rehabilitacji,  dopiero  po  przyznaniu  tych  środków  będzie  można 
przystąpić do sporządzenia projektu.

Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zapytała jaka kwota jest przewidziana na ten cel.
Wójt odpowiedział, że 300 tys. 

Rada Gminy  w obecności  14  radnych  –  11  głosami  „za”  i  przy  3  „wstrzymujących”
–  podjęła  uchwałę  Nr  V/30/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  praw  do 
nieruchomości  oraz  ustanowienia  służebności  przesyłu  na  nieruchomości  położonej
w  obrębie  ewidencyjnym  Murów  z  zasobów  Polskich  Kolei  Państwowych  S.  A.  do 
zasobów mienia Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

8) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/31/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas 
oznaczony do 10 lat,  z dotychczasowym dzierżawcą,  której  przedmiotem jest  ta  sama 
nieruchomość, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 
Rady  Gminy  Murów  z  dnia  8  grudnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  oraz  ustalenia 
przedmiotu  działania  i  składu  osobowego Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Zdrowia
i Opieki Społecznej.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/32/2015 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r.
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w  sprawie  powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, która stanowi załącznik  
nr 13 do niniejszego protokołu.

10) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 
Rady  Gminy  Murów  z  dnia  8  grudnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  oraz  ustalenia 
przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  Komisji  Mienia,  Zaopatrzenia,  Usług, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr V/33/2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r.
w  sprawie  powołania  oraz  ustalenia  przedmiotu  działania  i  składu  osobowego  
Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

11) Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe.

Radny Powiatowy Rudolf Mohlek zapytał czy w tej uchwale chodzi o teren odlewni. 
Uważa, że tak unikalny teren wraz z budynkami wart jest zachowania w takiej formie jak 
istnieje, nie powinniśmy przekształcać go na teren produkcyjny.

Wójt  odpowiedział,  że  te  ten  teren  był  terenem  produkcyjnym,  teraz  będąc
w prywatnych rekach on niszczeje, właściciel ma mnóstwo długów, niedługo komornik 
zlicytuje  cały  ten  teren.  Dlatego  też  po  spotkaniu  z  Wojewodą,  Marszałkiem
i Konserwatorem Zabytków ustaliliśmy, żeby przekształcić ten teren na produkcyjny, bo 
zwiększy się szansa,  że ktoś będzie chciał  ten obiekt  wykupić i  otworzyć  działalność,
a Gmina odzyska część zadłużenia.

Radny  Mohlek  sugeruje  zatem,  żeby  w  uchwale  pozostawić  zapis  mówiący
o działalności turystycznej.

Radny  Nowicki  uważa,  że  należy  odrzucić  ten  projekt,  przeredagować  uchwałę
i podjąć ją w późniejszym terminie.

Radca  prawny  Pan  Waldemar  Leśniewski  wyjaśnia  radnym,  że  nie  ma  potrzeby 
wstrzymywania  się  z  podjęciem  tej  uchwały  gdyż  w  jej  treści  nie  ma  zapisów
o przeznaczeniu terenu, jedynie w uzasadnieniu, zatem aby otworzyć drogę do działań 
planistycznych należy ją podjąć w takiej formie.

Radny Mohlek sugeruje zatem aby zaprotokołować zapis o możliwości wykorzystania 
tego terenu również na działalność turystyczną.

Radny Michał Golenia zasugerował aby rozważnie postępować z tym terenem gdyż są 
przypadki,  jak  na  przykład  zamek  w  Otmuchowie,  że  prace  konserwatorskie  na  tym 
obiekcie zostały przeprowadzone niedbale i uważa, że w tym przypadku to Konserwator 
Zabytków podjął złe decyzje.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i  przy 2 „wstrzymujących”– 
podjęła  uchwałę  Nr  V/34/2015  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego  wsi  Zagwiździe,  która  stanowi  
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 3.

Wójt poinformował, że w celu stworzenia kalendarza imprez kulturalnych na terenie 
Gminy należy przedkładać propozycje do Biura Rady.

Prosi również sołtysów o wcześniejsze informowanie o potrzebach sołectw, rozpoczną 
się niedługo zebrania wiejskie wyborcze i na tych zebraniach można omówić wiele spraw, 
jeśli odpowiednio wcześniej Wójt wie o potrzebach.

Wójt zaapelował również do radnych o wykazanie się wolą współpracy i o podjęcie 
wspólnych działań dla dobra Gminy.

Radny Marek Jermakowicz poprosił Wójta o sprecyzowanie wypowiedzi dotyczącej 
dojazdu do tartaku od strony Grabczoka.

Wójt  wyjaśnił,  że  są  plany  odtworzenia  bramy  wjazdowej  z  drogi  z  Murowa  na 
Grabczok, a nie jak do tej pory od ulicy Tartacznej.

Radny  Powiatowy  Rudolf  Mohlek  zabrał  głos  w  sprawie  budowy  tranzytu 
kanalizacyjnego do starych Budkowic.  Uważa, że budowa tranzytu  bez zlewni nie ma 
sensu.

Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości skanalizowania wsi bez tranzytu, a budowa 
zlewni to koszt ok 400 tyś, za które można przyłączyć do tranzytu pół wsi.

Radny  Nowicki  przypomniał,  że  w  trakcie  podejmowania  uchwały  w  sprawie 
zaciągnięcia  kredytu  na  tranzyt  już  o  tym  wspominał,  ale  wtedy  nie  było  czasu  na 
zastanawianie się.

Przewodniczący  uważa,  że  każda  dodatkowa  ilość  ścieków  odprowadzana  do 
oczyszczalni  jest  warta  podjęcia  działań,  a  o  dalszych  planach  kanalizowania  Gminy 
będziemy dyskutować przy kolejnych planach budżetowych.

Radna Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie przycięcia koron drzew przy 
Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach.

Radna  Ewa  Fortuna  –  Ptasiewicz  złożyła  wniosek  w  sprawie  powołania  Rady 
Seniorów.

Sołtys  wsi  Grabczok Pani  Klaudia  Gustaw złożyła  wniosek w sprawie  wykonania 
remontu nawierzchni drogi Murów – Grabczok – Brynica oraz przepustów znajdujących 
się na tym odcinku.

Radny Mohlek odpowiedział Pani sołtys, że remont tej drogi zaplanowano w planie 
inwestycyjnym  na  rok  2019,  jest  ona  faktycznie  w  bardzo  złym  stanie,  ale  nie  ma 
gwarancji, że remont zostanie przeprowadzony wcześniej, ewentualnie będzie ona robiona 
etapami. 

Radna Lidia Urban zapytała Pana Mohlek czy będzie zrobiony chodnik do Nowych 
Budkowic.

Radny odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Radny poinformował, że na naszej Gminie realizuje się sporo zadań, nie są to wszystkie 
potrzeby ale zawsze stara się przeforsować jakieś zadanie.

Radny Hubert Szichta zapytał czy firma budująca tranzyt może wyrzucać urobek do 
rowów powiatowych, są one zresztą zarośnięte i trzeba je wyczyścić.

Radny odpowiedział, że sprawdzi ten przypadek.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie12:30 
zamknął sesję.
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