
P R O T O K Ó Ł
z obrad XII sesji 

 RADY GMINY MURÓW
z dnia 29 października 2015 r.

XII  Sesja  Rady  Gminy  Murów  odbyła  się  w  filii   Gminnej  Biblioteki  Publicznej  
w Zagwiździu. 

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

Przewodniczący  stwierdził,  że  obecnych  jest   13  radnych,  co  stanowi  quorum  do
podejmowania uchwał.
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, mieszkańcy miejscowości
Święciny,  radca  prawny  Urzędu  Pan  Waldemar  Leśniewski  zgodnie  z  listami  obecności
stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad :
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.
3. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym
2014/2015.
5. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016-2019:

a) Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;
b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika
do sądów powszechnych;
c) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
d) Przeprowadzenie tajnego głosowania ;
e)podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  ławnika  do  Sądu  Rejonowego  
w Kluczborku.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      1) dokonania zmian budżetu na rok 2015r;

2) zmiany w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018;

3)uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi
Zagwiździe;

4)  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,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
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6) w sprawie opłaty targowej;

7)w  sprawie  członkostwa  Gminy  Murów  w  Stowarzyszeniu  Rybacka  Grupa  Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.

7.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
8.Wolne wnioski i zapytania.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Murów  Pan Stanisław Onyszkiewicz.
Poinformował o zmianie porządku obrad, który to ostatecznie przedstawia się w następujący
sposób. 

Porządek obrad :
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.
3. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych.
4. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016-2019:

a) Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;
b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika
do sądów powszechnych;
c) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
d) Przeprowadzenie tajnego głosowania;
e)podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  ławnika  do  Sądu  Rejonowego  
w Kluczborku.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      1) dokonania zmian budżetu na rok 2015r;

2) zmiany w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018;

3)uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi
Zagwiździe;

4)  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,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

6) w sprawie opłaty targowej;

7)  w sprawie  członkostwa Gminy  Murów w Stowarzyszeniu Rybacka Grupa Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.

6.  Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Murów  w  roku  szkolnym
2014/2015
7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania
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Rada  Gminy  w obecności  13  radnych   -  13  głosami  „za”  przyjęła  przedstawiony
porządek obrad.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie

do Radnych w sprawie przyjęcia protokołu  obrad poprzedniej sesji.
Protokół przyjęto bez uwag, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

 Przekazano informację, iż pomimo wystosowania zaproszenia do Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Opolu  Pana Jacka  Dziatkiewicza  na  posiedzenie  dzisiejszej  Sesji  nie
będzie brał udziału.

Ad. 2
Wójt  Gminy  Murów  przedłożył  Radzie  Gminy  Murów  sprawozdanie  ze  swojej

działalności  międzysesyjnej  tj.  w  okresie  25.09.2015r.  do  29.10.2015r.,  które  stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radna Antonina Adamczyk zadała pytanie dotyczące spotkania Wójta i Proboszcza
Parafii  Stare  Budkowice  ks.  Waldemara  Klose  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków
odnośnie remontu dachu kościoła w Starych Budkowicach, jakie są skutki tegoż spotkania.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż zostanie udzielona dotacja parafii w kwocie ok.
20 000,00zł  od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konieczne jest jednak
złożenie wniosku o udzielenie tejże dotacji ze strony proboszcza parafii.

Radna  Barbara  Proth  zadała  pytanie  dotyczące  spotkania  odbytego  dnia  
1 października w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim na temat mikroretencji.

Wójt  Gminy  udzielił  odpowiedzi,  iż  spotkanie  miało  charakter  spotkania
informacyjnego.  Podejmowane  były  kwestie  związane  z  gospodarką  wodną  na  terenie
opolskich  gmin  w  związku  z  chęcią  niwelowania  negatywnych  skutków  suszy  poprzez
mikroretencję.  Założenia programu mikroretencji zakładają między innymi budowę małych
i  rozproszonych zbiorników, stawów i  oczek wodnych,  progów na rowach melioracyjnych  
i małych ciekach, oraz lokalnych systemów powiązań pomiędzy tymi obiektami.

Radna  Anna  Kuczera  zadała  pytanie  odnośnie  etapu  realizacji  przedsięwzięcia
polegającego na budowie sali gimnastycznej w miejscowości Zagwiździe. 

Wójt Gminy odpowiedział, że otrzymaliśmy zapewnienie ze strony przedsiębiorstwa
Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie udzielenia dotacji w wysokości 160 000,00zł
(jednak z podziałem na dwie transze: 80 000,00zł do końca roku 2016, natomiast 80 000,00zł
w roku 2017). Poza tym, będziemy starać się o środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego
w  formie  dofinansowania  nawet  do  wysokości  70%.  Poza  tym  jesteśmy  na  etapie
analizowania  otrzymanych  ofert  na  wykonanie  zadania:  opracowanie  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  dla  budowy  sali  gimnastycznej  z  zapleczem  socjalnym  oraz
łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.  Wójt jednak zaznaczył,  iż  wybór nie
będzie polegał na wyborze oferty najtańszej oraz oferty najdroższej, ale najbardziej realnej do
wykonania.
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Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  zadał  pytanie  odnośnie  spotkania,
które miało miejsce 21 października b.r.  z  Radnym Sebastianem Nowickim oraz Prezesem
Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie, a dokładnie co na nim ustalono.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  iż  tematyka  poruszana  na  spotkaniu  dotyczyła  
w szczególności wzmożonego ruchu w miejscowości Murów oraz składowania drewna. Wójt
zaznaczył  jednak,  iż  miejsca  na  których  jest  składowane  drewno jest  własnością  tartaku.
Prezes  tartaku  na  spotkaniu  przekazał  informację,  iż  w  ciągu  trzech  tygodni  zostaną
zakończone  prace  polegające  na  wyasfaltowaniu  terenu,  co  jednocześnie  umożliwi  im
wówczas składowanie zapasu drewna na terenie przedsiębiorstwa.

Radny Marek Jermakowicz zadał pytanie odnośnie spotkania, które odbyło się dnia
27 października b.r. z  Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej, dotyczyło zakupu
samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  uzyskał  informację  iż  na  teren  województwa
opolskiego będzie przeznaczonych 15 samochodów pożarniczych, na teren powiatu - 2. Koszt
jednego  oscyluje  w  granicach  800 000,00zł.  Przekazał  również  informację,  że  zakup
samochodu strażackiego może zostać dofinansowany w 70% ze środków unijnych, a także
możliwe  jest  otrzymanie  zaliczki  w  wysokości  70%  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  co  nie
powodowałoby konieczności wydatkowania własnych środków.

Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz zapytała na czym miałoby polegać udzielenie dotacji
w sprawie budowy wodociągu w miejscowości Święciny konsultowane z posłem Ryszardem
Galla oraz jaka miałaby być to kwota.

Wójt  odpowiedział,  iż  wystąpił  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  z  wnioskiem  o  udzielenie  dotacji  na  budowę  wodociągu  
w miejscowości Święciny. Poseł Galla ma odbyć spotkanie w Warszawie, na którym będzie
rozstrzygnięta  decyzja  o  udzieleniu  dotacji  bądź  odmowie  jej  udzielenia.  Kwota  o  jaką
wnioskowaliśmy to 800 000,00zł.

Następnie w zastępstwie Komendanta Komisariatu Policji w  Dobrzeniu Wielkim Pan
Tomasz  Pereczkowski  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  policyjnej  na  terenie  gminy
Murów w okresie  od  1  lipca  do  31  września  b.r.  Szczególną  uwagę  zwrócono  na  często
wykorzystywane metody wyłudzania „na wnuczka”.

Radny  Marek  Jermakowicz  oraz  radny  Michał  Golenia  zwrócili  się  z  prośbą  
o organizację punktów kontroli  radarowych w miejscowościach na terenie gminy Murów  
w  związku  ze  wzmożonym  ruchem  spowodowanym  rozbudową  tartaku  jak  również
remontem  drogi  w  miejscowości  Kup.  Problem  dotyczy  głównie  nadmiernej  prędkości
samochodów ciężarowych przewożących drewno.

Do obrad XII  Sesji Rady Gminy Murów  o godz. 1033 dołączył  Radny Jerzy Kiryczuk,
wobec czego stan radnych zwiększył się do 14 osób. 

 
Ad. 3

Wójt  Gminy  poinformował,  że  pracownicy  Urzędu,  kierownicy  i  pracownicy
jednostek  organizacyjnych  zobowiązani  do  złożenia  oświadczeń  majątkowych  złożyli  je  
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w terminie. Ponadto zostały poddane analizie i porównane z kopią PIT, a także z poprzednimi
oświadczeniami.  Jedyną  niezgodność  stwierdzono  w oświadczeniu  majątkowym złożonym
przez  pana   Bernarda  Kozielskiego  polegającą  na  niezgodności  adresów  podanych  
w oświadczeniu oraz nie wypełnieniu wszystkich pól. Poza tym w pozostałych oświadczeniach
nie stwierdzono uchybień.
Powyższa informacja  stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  poinformował,  iż  oświadczenia
radnych zostały złożone w terminie i zostały przekazane do Drugiego Urzędu Skarbowego  
w  Opolu  celem  dokonania  analizy.  W  oświadczeniu  majątkowym  Przewodniczącego
początkowo  stwierdzono  uchybienia  przez  co  zostały  udzielone  wyjaśnienia.  Wojewoda
Opolski pismem Nr NA.I.414.1.324.2015 z dnia 15 października 2015 poinformował, iż analiza
merytoryczna  danych  zawartych  w oświadczeniu  majątkowym  Przewoniczącego  Rady  nie
wykazała naruszeń prawa oraz nie stwierdzono podstaw do wszczęcia postępowań.

Ad. 4 
a)          Pani Martyna Gola przedstawiła pozytywną opinię Zespołu do spraw zaopiniowania

kandydata  na  ławnika  sporządzoną  dnia  21  września  2015r.  na  temat  kandydata  na
ławnika, w szczególności spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie.

Powyższa opinia stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.
b)  Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za””  podjęła  uchwałę  
Nr XII/75/2015  w sprawie  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów
powszechnych, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
c)  Rada  Gminy  dokonała  wyboru  spośród  radnych  Komisji  Skrutacyjnej,  w  skład  której

weszli: radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz, radny Jerzy Kiryczuk, radny Marek Jermakowicz.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 10 minutową przerwę

w obradach XII sesji Rady Gminy Murów.
d) Przeprowadzono  tajne  głosowanie  przy  użyciu  kart  do  głosowania  zawierających
treść: „ czy jesteś za wyborem ławnika?”, poniżej imię i nazwisko kandydata. Obok kandydata
z prawej strony umieszczono dwie jednakowe kratki:  obok wyraz „tak”, druga obok wyraz
„nie”. Karty  opatrzone były pieczątką Rady Gminy Murów.
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja ustaliła wyniki głosowania, sporządziła i podpisała
protokół.  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  dokonała  odczytu  protokołu  z  ustalenia
wyników głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych.
Powyższy protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
e) Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku. Rada Gminy w obecności 14
radnych  -  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr  XII/76/2015  w wyboru  ławnika  do  Sądu
Rejonowego w Kluczborku, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad. 5
1) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła projekt uchwały  w sprawie dokonania
zmian budżetu na rok 2015. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad
projektem uchwały w  sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2015.

Rada  Gminy  Murów  w  obecności  14  radnych  -   13  głosami  „za”  oraz  1  głosem
„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XII/77/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na
rok 2015, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
2) Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany   
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018.

Radna Anna Kuczera  zapytała  odnośnie  różnicy  w kwocie  dotacji  udzielonej  przez
tartak Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie dotyczy budowy sali w miejscowości
Zagwiździe,  gdyż  wcześniej  była  mowa  o  160 000,00zł,  a  teraz  w  objaśnieniach  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej ukazuje się kwota 80 000,00zł.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, iż różnica wynika z tego, iż druga transza dotacji
jak wynika z pisma zapewniającego jej otrzymanie zostanie udzielona w roku 2017.

Radny Sebastian  Nowicki  zadał  pytanie:  „Na podstawie  czego stwierdzono spadek
wpływów z tytułu  podatków i opłat  w tak drastyczny sposób w okresie od roku 2015 do roku
2022?”

Skarbnik  Gminy  udzieliła  odpowiedzi,  iż  rok  2016  został  przyjęty  na  podstawie
dokumentów, w których posiadaniu jesteśmy. Nie znaczy to jednak, iż nie ulegnie to zmianie,
gdyż  stawki  nie  są jeszcze  zatwierdzone.  Poza  tym zmniejsza  się  mienie  posiadane  przez
mieszkańców,  duża  obniżka  dla  tartaku,  gdyż  dokonano  dużo  rozbiórek.  Nie  ma  sensu
zakładać  dużych  dochodów,  gdyż  w  momencie  braku  ich  wpływu  pojawi  się  problem  
z uregulowaniem zobowiązań. W tej  chwili  nie znamy powierzchni budynków tartaku,  jak
również wartość budowli, które zostaną opodatkowane. 

Radny  Sebastian  Nowicki  zauważa  drastyczny  spadek  wyróżniony  w  dochodach
majątkowych.

Skarbnik  Gminy  odpowiada,  że   przyrost  dochodów  majątkowych  wskazany  
w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  związany  jest  z  otrzymywanymi  dotacjami  oraz
darowiznami.

Radny  Sebastian  Nowicki  zadał  pytanie  odnośnie  „realności”  podejmowanych
inwestycji, to znaczy z czego będą pokrywane, skoro dochody spadają.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że planowane inwestycje będą pokrywane w głównej
mierze  ze  środków  zewnętrznych.  Ponadto  Skarbnik  Gminy  poinformowała,  iż  zakładane
wolne środki na rok 2016 wynoszą 651 000,00zł. 

Radny  Marek  Jermakowicz  skierował  zapytanie  do  Wójta  Gminy  odnośnie
deklarowanego  niegdyś  remontu  drogi  w  miejscowości  Grabczok  do  posesji  p.  Sosna.
Dlaczego przedsięwzięcie to nie zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015-2018. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż na remont drogi w miejscowości Stare Budkowice
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ul. Młyńska został już wykonany projekt, w przypadku nie podjęcia tejże inwestycji, środki
wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej przepadną. Poza tym wykonany jest
projekt  na  remont  drogi  w  miejscowości  Radomierowice.  Zwrócił  uwagę,  że  istnieją
miejscowości między innymi Murów czy Zagwiździe, w których pomimo zapewnień w ciągu
ostatnich  kilku  lat  nie  wykonano  żadnych  modernizacji  czy  remontów  dróg,  natomiast  
w  miejscowości  Grabczok  przedsięwzięcia  takie  podejmowano.  Została  między  innymi
wykonana droga „na wygonie”. Wójt stwierdza, iż brak podejmowanych działań w kierunku
remontów dróg ma ścisły związek  z  planowaną inwestycją  -  budową sali  w miejscowości
Zagwiździe.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  13  głosami  „za”,  oraz  1  głosem
„wstrzymującym”  podjęła  uchwałę  Nr  XII/78/2015  w  sprawie  zmiany  w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018, która  stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi
Zagwiździe.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr  XII/79/2015  w  sprawie uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wsi Zagwiździe, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
4) 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.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr  XII/80/2015  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 13 do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr XII/81/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie opłaty targowej.

Radny Michał Golenia zwrócił się z do radcy z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z
określeniem  użytym  w  §3  projektu  wyżej  wymienionej  uchwały,  a  mianowicie  użycie
określenia targowisko, ze wskazaniem iż na posiedzeniu Komisji dnia 27 października 2015r.,
Wójt Gminy powiedział, iż na terenie gminy Murów nie ma placu targowego.

Radca prawny Pan Waldemar Leśniewski udzielił odpowiedzi, iż targowisko w myśl art.
15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to wszelkie miejsca, w których jest prowadzona

7



sprzedaż.
Rada  Gminy w obecności 14 radnych -  13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” podjęła

uchwałę  Nr  XII/82/2015  w  sprawie  opłaty  targowej,  która  stanowi załącznik  nr  15  do
niniejszego protokołu.
7) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w  sprawie  członkostwa  Gminy  Murów  w  Stowarzyszeniu  Rybacka  Grupa  Działania
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr
XII/83/2015  w  sprawie członkostwa  Gminy  Murów  w  Stowarzyszeniu  Rybacka  Grupa
Działania  „Opolszczyzna”  w  charakterze  członka  zwyczajnego  tego  Stowarzyszenia,  która
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 10 minutową przerwę
w obradach XII sesji Rady Gminy Murów.

W trakcie przerwy (godz.  1220)  XII  posiedzenie Rady Gminy Murów opuścili:  radny
Hubert  Szichta  oraz  radna Lidia  Urban,  wobec  czego stan  radnych  uległ  zmniejszeniu  do
12 osób.

Ad. 6
Sekretarz  Gminy  Sylwia  Dydzik  przedstawiła  w formie  prezentacji  multimedialnej

informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2014/2015.
Przekazano  informację  dotyczącą  placówek  przedszkolnych,  szkolnych  jak  i  gimnazjalnej.
Przedstawiono informacje z zakresu:

 Ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z oddziałów);
 Rodzaj  prowadzonych  zajęć   (spośród  których  wyróżnia  się  między  innymi:

indywidualne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne);
 Działalności świetlicy i biblioteki szkolnej;
 Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi;
 Bazy placówki;
 Przeprowadzonych remontów;
 Osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach (w szczególności zwrócono uwagę na

reprezentowanie placówki na szczeblu rejonowym)
 Osiągnięć sportowych;
 Prowadzonych zajęć pozalekcyjnych;
 Realizowanych  projektów  i  programów  przez  poszczególne  placówki  

z uwzględnieniem projektów profilaktyczno-opiekuńczych);
 Dokonanej  analizy  wyników  egzaminu  szóstoklasisty  (w  przypadku  szkół

podstawowych) czy egzaminu gimnazjalnego (w przypadku placówki gimnazjalnej);
 Organizowanych wycieczek i uroczystości;
 Podejmowanych działań promocyjnych placówek
 Analizy wyników nauczania oraz frekwencji.

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Murów  w roku  szkolnym
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2014/2015, stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 8 
Radny  Henryk  Gaweł  poruszył  kwestię  związaną  z  uszkodzeniem  chodnika  

w  miejscowości  Murów  przy  ul.  Wolności  w  związku  z  prowadzonymi  pracami
wzmacniającymi  energię   elektryczną  na  potrzeby  tartaku.  Zwrócił  uwagę,  iż  firma
wykonująca zadanie podjęła się doprowadzenia stanu chodnika do pierwotnego, natomiast
efekt nie jest zadowalający, prace wykonano „ręcznie”, płyty chodnikowe są luźne, stanowi
wręcz niebezpieczeństwo.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wystosuje  pismo  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  
w   Opolu  w  celu  podjęcia  stosownych  działań  mających  na  celu  doprowadzenia  stanu
chodnika do „stanu zastanego”.

Radny  Marek  Jermakowicz  zwrócił  się  z  prośbą  o  sporządzenie  dokumentacji
związanej  ze  stale  pogarszającym się  stanem nawierzchni  dróg w gminie,  ze  szczególnym
zwróceniem uwagi  na drogę w miejscowości  Grabczok i  przekazanie tej  dokumentacji  do
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu celem podjęcia stosownych działań mających
na celu poprawę stanu dróg w gminie.

Radny  Sebastian  Nowicki  zwrócił  uwagę  na  zmianę  sytuacji  politycznej  kraju  
w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu
Rzeczypospolitej  Polskiej  dnia  25  października  2015r.  Obecnie  partia,  która  wygrała
wspomniane  wybory  planuje  przeprowadzić  reformę  oświaty  mającą  polegać  na
„wygaszaniu” szkół gimnazjalnych, wobec powyższego czy warto budować salę gimnastyczną
przy  tejże  placówce?  Radny  zaznaczył,  iż  jego  zdaniem  w  takiej  sytuacji  nie  ma  sensu
składania wniosku o dofinansowanie w takiej formie jak początkowo była ona zakładana.

Radny Michał Golenia wyraził swoje zdanie dotyczące potencjalnej reformy oświaty,
stwierdzając,  iż  likwidacji  szkół gimnazjalnych nie będzie,  jedynie nastąpi  połączenie szkół
podstawowych z gimnazjalną.

Następnie radny Sebastian Nowicki nadal  kontynuował swoją wypowiedź odnośnie
planowanej reformy oświaty. Zaznaczając, iż faktem jest to, że „sala w gminie jest potrzebna”,
być  może warto byłoby  zastanowić  się  nad  „stworzeniem silnego ośrodka edukacyjnego  
w  Murowie,  rozbudowania  tego  co  istnieje,  nadania  temu  świetności  oraz  zbudowanie
odpowiedniego zaplecza”. Nie wykluczając przy tym budowy sali z basenem, czego sąsiednie
gminy nie posiadają,  a co z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na postrzeganie naszej gminy
na tle ościennych jednostek samorządu terytorialnego. Radny Sebastian Nowicki zwrócił się
do pozostałych radnych o rozważenie przedstawionych przez niego propozycji i zastanowienie
się  nad  nimi.  Następnie  Radny  Sebastian  Nowicki  odniósł  do  zamieszczonego  artykułu  
w  prasie  „Nowa  Trybuna  Opolska”,  z  którego  wynika,  że  linia  kolejowa  nie  zostanie
odtworzona.  Przedstawiciel  spółki  PKP  w  artykule  stwierdza,  iż  środki  zostały
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rozdysponowane i nie ma w planach inwestycji  związanych z naszą gminą. Radny Nowicki
zaznaczył,  iż  należałoby  się  zastanowić  nad  sytuacją  gdy  odtworzenie  linii  kolejowej  nie
nastąpi, jakie kroki wtedy podejmiemy, ponieważ stan dróg stale się pogarsza, a mieszkańcy
będą czuć się niebezpiecznie co może skutkować buntem mieszkańców.

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Nowickiego, stwierdzając
jednoznacznie, iż media „przeinaczyły prawdę”. Dodał, że powinno pojawić się sprostowanie
na łamach prasy, o które zresztą sam wystąpił.  Odnośnie odtworzenia linii  kolejowej Wójt
Gminy  poinformował,  iż  na  tym  etapie  sprawy  są  załatwiane  „w  przyjaźni”,  jeżeli  nie
przyniosą  one  zamierzonego  skutku,  wówczas  nastąpi  „atak”.  Przewidywany  jest  również
wyjazd z Marszałkiem Województwa Opolskiego do Warszawy celem spotkania z Ministrem
w sprawie omówienia kwestii związanych z koleją.

Wójt  Gminy  odniósł  się  również do zadanego pytania przez radnego Sebastiana
Nowickiego  odnośnie  budowy  sali  gimnastycznej,  które  to  brzmiało:  „czy  chcemy  sale
gimnastyczną?”; odpowiadając twierdząco, że chcemy, tłumacząc, iż pomysł wybudowania
sali gimnastycznej powstał właśnie z myślą o Gimnazjum w Zagwiździu. Odniósł się również
do sytuacji politycznej w kraju, zaznaczając iż procedury zwycięskiej partii w Wyborach do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej są bardzo kosztowne.

Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz nawiązując do kwestii poruszanej na
Wspólnym posiedzeniu Komisji  Rady Gminy,  które  odbyło się  dnia 27 października 2015r.
dokonał odczytu przygotowanej petycji do Marszałka Województwa Opolskiego wyrażającą
prośbę o uruchomienie procesu rozpoczęcia prac nad odtworzeniem linii kolejowej na trasie
Jełowa – Murów.  Petycja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił uwagę, iż w petycji do Marszałka Województwa
Opolskiego w sprawie odtworzenia linii kolejowej nie uwzględniono miejscowości Kały.

Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie miejscowości zostały uwzględnione.
Wobec powyższego radni  zaakceptowali projekt petycji nie wnosząc uwag.
Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz nawiązał do sytuacji politycznej kraju,

stwierdzając  i  przytaczając  negatywne  stanowisko  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  na
temat likwidacji gimnazjów.

Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  udzielił  głosu  Dyrektor  Publicznego
Gimnazjum w Zagwiździu Pani Gabrieli Kania.

Dyrektor  Pani  Gabriela  Kania  stwierdziła  jednoznacznie,  iż  potencjalna  reforma
wymaga wiele czasu i wielu zmian. Wynika to przede wszystkim z braku bazy dydaktycznej  
w  szkołach  podstawowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań  dla  młodzieży  obecnie
gimnazjalnej. Kończąc swoją wypowiedź stwierdziła „ w tym państwie nie stać nas na takie
zmiany, żeby wszystko wywracać do góry nogami”.

Radna  Anna  Kuczera  odniosła  się  przedsięwzięcia  związanego  z  budową  sali  
w miejscowości Zagwiździe, zaznaczając kwestię, iż sala ma być dla wszystkich mieszkańców,
nie tylko dla młodzieży uczęszczającej go szkoły gimnazjalnej.

Radna Antonina Adamczyk również odniosła się do budowy sali  gimnastycznej ze
szczególnym wskazaniem na to,  iż  ma  ona służyć  wszystkim mieszkańcom  gminy.  Podała
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również  propozycję  docelowego  przeznaczenia  obiektu,  (w  razie  likwidacji  szkół
gimnazjalnych, czego nie jest zwolenniczką jak zaznaczyła) -  Dom Kultury, którego na terenie
gminy nie posiadamy. Jeżeli chodzi o lokalizację inwestycji, bierze się pod uwagę miejscowość
Zagwiździe ze względu na jego centralne położenie w gminie.

Radna  Anna  Kuczera  dodała,  iż  potencjalny  plac  przeznaczony  pod  budowę  jest
gminny,  a  co  za  tym idzie,  nie  ma konieczności  zakupu działki  i  są  z  tego tytułu pewne
oszczędności.

Radna  Ewa  Fortuna-Ptasiewicz  odnosząc  się  obecnej  sytuacji  politycznej  
w kraju, stwierdziła, iż jej zdaniem jest za wcześnie, aby podejmować dyskusje o zmianach
wynikających z przeprowadzonych wyborów parlamentarnych.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  dziękując
uczestnikom za udział w sesji i o godz. 1320 zamknął XII Sesję Rady Gminy Murów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

     Martyna Gola       /-/ Stanisław Onyszkiewicz
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