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P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2016 
z obrad XVII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 
z dnia 24 maja 2016 r. 

 

XVII Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w Urzędzie Gminy w Murowie.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 13.00 otworzył XVII 
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Murów.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania uchwał. Nieobecni: Pan Henryk Gaweł, Pan Andrzej Trzeciak.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca, Sekretarz Gminy Pani Sylwia 
Dydzik oraz Podinspektor Martyna Leja. O godz. 14.30 przybył również Wójt Gminy Pan 
Andrzej Puławski. 

 
Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) zmiany budżetu gminy na rok 2016; 
2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji; 

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji; 

4) zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji; 

5) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku 

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w ramach poddziałania 5.3.3 

Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020; 

6) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019. 

2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
3. Wolne wnioski i zapytania. 

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednogłośnie.  

Ad. 1 
1)  Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 

2016. 
Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z pytaniem dlaczego tak strategiczną uchwałę 

przedstawia się w ostatnim momencie? Dlaczego wcześniej nie odbyło się posiedzenie Komisji 

w celu omówienia wprowadzonych zmian inwestycyjnych? 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odpowiedziała że dopiero niedawno otrzymała dane 

do dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a niestety na poprawne 

wprowadzenie wszystkiego celem podjęcia uchwały potrzebowała kilku dni. Podkreśliła 
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jednak, że na ostatniej sesji rady Gminy Murów w miesiącu kwietniu Wójt przekazywał 

radnym, że w miesiącu maju odbędzie się Sesja Rady Gminy na której zostaną podjęte uchwały 

dotyczące inwestycji na które będą składane w najbliższym czasie wnioski tj. Budowa Sali 

gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w  Zagwiździu i Remont Dworca PKP w Murowie. 

Przedłożony projekt uchwały uwzględnia również Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Starych Budkowicach, jest to spowodowane tym, że w III kwartale 2016 roku ma odbyć się 

nabór stąd przygotowanie uchwał będzie niezbędne. 

Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz zapytała, czy budżet Gminy nie zostanie zachwiany  

w związku z podjęciem uchwały dotyczącej realizacji aż tylu zadań. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odpowiedziała, że uchwały będą wysłane do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dokona sprawdzenia, czy możemy zaciągnąć taką 

kwotę kredytu. 

Radny Sebastian Nowicki zapytał, jakie będzie zadłużenie Gminy w 2019 roku? 

Skarbnik Gminy  odpowiedziała, że na dzień 31.12.2015r. zadłużenie Gminy wynosiło 

3.452.932,00 zł, natomiast w roku 2019 wyniesie 4.195.000,00 zł. 

Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz zapytała dlaczego na Święciny nie można zaciągnąć 

kredytu? Oczekuje odpowiedzi od wszystkich radnych „Co z wodociągiem?” gdyż nic się nie 

mówi o Święcinach a minęło już 5 miesięcy 2016 roku.  

Skarbnik odpowiedziała, że jak dojedzie Wójt to na pewno udzieli dokładnej 

odpowiedzi, dodała jednak, że zadanie to jest w budżecie Gminy Murów na 2016 rok i jeżeli 

nie otrzymamy środków zewnętrznych to na pewno będzie można je realizować  

z zaplanowanych na ten cel środków własnych.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że w III kwartale 2016r. 

odbędzie się nabór na wodociągowanie wsi i wówczas Gmina złoży wniosek.  

Radny Michał Golenia stwierdził, że zadania wprowadzane na dzisiejszej sesji nie są 

niczym nowym. O budowie Sali gimnastycznej przy PG Zagwiździe oraz o remoncie Dworca 

PKP rozmawialiśmy dawno, natomiast budowa kanalizacji w Starych Budkowicach również nie 

jest nowością, gdyż od dawna wiadomo, że musimy osiągnąć efekt ekologiczny.  

Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że niestety wracamy do tego co było kiedyś, na 

ostatni moment zwoływana jest sesja rady Gminy i radni nie mają czasu na wcześniejsze 

zapoznanie się z projektami i przedyskutowanie na Komisjach Rady Gminy. Zapytał również co 

z wodociągiem w Święcinach, gdyż jako radni obiecują ludziom, a brak jest jakiejkolwiek 

realizacji zadania, brakuje również komunikacji z mieszkańcami. 

Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz zwróciła się z pytaniem do wszystkich radnych, dlaczego 

ma głosować za innymi zadaniami, skoro zapomina się o realizacji zadania, które było 

priorytetem na 2016 rok tj. Budowa wodociągu w Święcinach. 

Radny Marek Jermakowicz stwierdził, że mieszkańcy Święcin już nie wierzą, że 

wodociąg będzie wykonany w bieżącym roku. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca stwierdziła, że warunkiem niezbędnym do złożenia 

wniosków, których terminy mijają 31.05.2016r, (Budowa Sali Gimnastycznej), 8.06.2016r. 
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(Remont Dworca PKP w Murowie) jest podjęcie na dzisiejszej sesji przedłożonych projektów 

uchwał. Zaznaczyła jednak, że każda uchwała może być decyzją Rady Gminy zmieniona. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2016. 

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

Nr XVII/119/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu. 

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

długoterminowego kredytu na realizację inwestycji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację 

inwestycji. 

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

Nr XVII/120/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji, 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

3) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. 

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

Nr XVII/121/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji, 

która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

4) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji. 

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

Nr XVII/122/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji, która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

5) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Opolu w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w 

Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w ramach poddziałania 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. 

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

Nr XVII/123/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w ramach poddziałania 
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5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020., która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” 

podjęła uchwałę Nr XVII/124/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Murów na lata 2016-2019, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 2 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 3 

Radny Sebastian Nowicki zapytał, co z dalszą realizacją jego wniosku złożonego na Sesji 

Rady Gminy Murów w dniu 28 kwietnia 2016 r. Otrzymał informację od Wójta Gminy Murów, 

że do współpracy z firmą STORA ENSO z Gminy Murów zostały wyznaczone dwie pracownice, 

natomiast należy wyznaczyć spośród radnych również dwóch przedstawicieli z Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych kto wyraża chęć pracy w takiej Komisji. 

Spośród radnych wyrazili zgodę – Pan Sebastian Nowicki i Pan Jerzy Kiryczuk.  

Radny Sebastian Nowicki zapytał, co będzie z Gimnazjum i wybudowaną Salą 

Gimnastyczną, jeżeli przewidywana reforma oświaty zlikwiduje funkcjonowanie Gimnazjów. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej nie znamy żadnych 

założeń reformy oświatowej, a Sala Gimnastyczna która powstanie będzie miała również 

służyć wszystkim mieszkańcom. 

Radny Michał Golenia przekazał, że kiedyś był wśród radnych pomysł, aby organizować 

sesje wyjazdowe. Zaproponował, aby radni wyjechali do Biedrzychowic, aby poznać w jaki 

sposób oni pozyskują środki ze źródeł zewnętrznych.  

Na sesję przybył Wójt Gminy Pan Andrzej Puławski. Radna Lidia Urban zapytała Wójta, 

jak wygląda realizacja zadania – Budowa wodociągu w Święcinach. 

Wójt odpowiedział, że otrzymał niedawno pismo od Wojewody Opolskiego, w którym 

Wojewoda stwierdził, że jest to zadanie własne gminy, a nie rządu. Wójt stwierdził, że jeszcze 

w najbliższym tygodniu spotka się z przedstawicielami Spółki Prowod, która będzie wykonywać 

zadanie. Również Spółka Prowod będzie składała wniosek o dofinansowanie,  

a Gmina będzie spłacała pożyczkę do Spółki ceną wody, w formie dopłat do ceny wody. Spłata 

pożyczki będzie rozłożona na 15 lat. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1.100.000,00 zł. 

Firma Prowod będzie zobowiązana do przedłożenia kalkulacji, tak jak jest to wymagane w 

postępowaniu przetargowym. Nabór wniosków na realizację zadania planowany jest w 

miesiącu sierpniu 2016r. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta, czy w przypadku zmiany przepisów 

będzie możliwe aby Spółka Prowod mogła wywozić śmieci? 
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Wójt odpowiedział, że zakończono postępowanie przetargowe na wywóz śmieci na 

kolejny rok tj. 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., po tym okresie zobaczymy, czy Spółka Prowod 

będzie mogła realizować to zadanie. Wójt uważa, że powinno być wtedy taniej bo Gmina 

Dobrzeń posiada swoje wysypisko śmieci. Wójt poinformował również że od 01.01.2017r. 

będą również oddzielne kubły na popiół w okresie październik – marzec. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując 

uczestnikom za udział w sesji  o godz.  1500 zamknął XVII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


