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

 RADY GMINY MURÓW 
z dnia 10 czerwca 2016 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

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

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania uchwał. Nieobecni: Pan Michał Golenia oraz Pan Sebastian Nowicki. 

 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, radca prawny Urzędu Pan 

Waldemar Leśniewski 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem wykonania 
budżetu za 2015 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2015 rok. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 
2015 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2015 rok. 
5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 
6. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy 
Murów za 2015 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2015 rok. 
7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną 
Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2015 rok. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 
2015. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) dokonania zmian budżetu gminy Murów na rok 2016; 

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2015 rok; 

4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów; 

5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

6) zmiany uchwały nr XIV/97/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów; 
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7) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa; 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 
celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym 
użytkownikiem w trybie bezprzetargowym; 

9) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków 
wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 
sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach. 

10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
11. 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 protokołów z obrad poprzednich sesji. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem wykonania 
budżetu za 2015 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2015 rok. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 
2015 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2015 rok. 

a) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 
2015. 

a) Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu 
gminy Murów za 2015 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2015 rok. 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Murów za 2015 rok. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2015 rok; 

2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów; 

3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murówi zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

4) zmiany uchwały nr XIV/97/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów; 

5) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa; 
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6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 
celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym 
użytkownikiem w trybie bezprzetargowym; 

7) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków 
wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 
sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach; 

8) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów. 

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 
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 protokołów z  obrad poprzednich sesji. 

Protokoły przyjęto bez uwag, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 29.04.2016 r. do 09.06.2016 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 

 

  

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 30 marca 2016 r. Wójt Gminy 

Murów przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, które podlega 

zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Powyższe 

sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Radni nie wnieśli zapytań do 

przedłożonego sprawozdania. 

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 117/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta  

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Przewodniczący odczytał treść uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław 

Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
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finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.  

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

XVIII/125/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 9 maja 2016 r. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wniosek 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Murów z wykonania budżetu 

gminy za 2015 rok. Wraz z wnioskiem przedłożono protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  

28 kwietnia 2016 r. oraz kserokopie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał powyższy wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2015 z tytułu wykonania budżetu.   Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 

uchwałą Nr 181/2016 z dnia 13 maja 2016 r., która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2015r.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2015, po czym zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2015. 

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

XVIII/126/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2015 Powyższa 

uchwała, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

 

1)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2015 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2015 rok. 

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

Nr XVIII/127/2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2015 rok, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

2)   Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów. 

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

XVIII/128/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

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

XVIII/129/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

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

XVIII/130/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 Posiedzenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Murów opuściła radna Lidia Urban, wobec czego 

stan radnych zmniejszył się do 12 osób. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa. 

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

Nr XVIII/131/2016 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa, która stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni 

gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat,  

z dotychczasowym użytkownikiem w trybie bezprzetargowym, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

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

XVIII/132/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia 

powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat,  

z dotychczasowym użytkownikiem w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia 

zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla 

dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

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

XVIII/133/2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej 

utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie 

oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach, która stanowi załącznik 

nr 16  do niniejszego protokołu. 
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8) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w tej sprawie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - 9 głosami „za”, i 3 głosami „wstrzymującymi się” 

podjęła uchwałę Nr XVIII/134/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów, 

która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5  

 Radna Antonina Adamczyk poinformowała o odbytym spotkaniu w dniu 19 maja 2016 r.  

Komisji Oświaty wraz z panią Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Zagwiździu Przedszkola 

Publicznego w Murowie w związku z trwającymi rozmowami na temat utworzenia oddziału 

żłobkowego w siedzibie oddziału zamiejscowego w Zagwiździu. Radna zapowiedziała również, iż 

planowane jest kolejne posiedzenie Komisji Oświaty, na które również Wójt zostanie zaproszony. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Przewodniczącego Komisji Mienia Jerzego Kiryczuk odnośnie tego, czy  podjęte już zostały 

jakiekolwiek działania związane ze współpracą z firmą STORA ENSO? 

 Radny Jerzy Kiryczuk odpowiedział, iż na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne działania. 

 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy zwróciła się do Wójta Gminy z zapytaniem czy są 

pracownicy, którzy mogliby wykosić trawę w miejscowości Grabice, gdyż jak stwierdziła „ wieś ta 

zarasta”. 

 Wójt Gminy odpowiedział iż od początku roku czyni starania, aby zatrudnić pracowników do 

tego rodzaju robót, jednak ludzie nie chcą pracować. Obecnie jest jeden pracownik, który wykonuje 

głównie prace melioracyjne. Wójt dodał również, iż jest czterech pracowników wykonujących prace 

społecznie-użyteczne, którzy są delegowani do prac przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

jednakże Ośrodek nie posiada sprzętu.  

 Wójt Gminy Pan Andrzej Puławski złożył podziękowania Radnym za udzielenie absolutorium 

i  jednocześnie podziękował zarówno Radnym jak i sołtysom za współpracę w minionym roku 

budżetowym. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła zwrócił uwagę na to, iż nie posiada odrębnego lokum 

na czynności związane z wykonywaną funkcją sołtysa, między innymi pobierania podatków od 

mieszkańców sołectwa. 

 Wójt Gminy zwrócił uwagę na to, iż w miejscowości Dębiniec znajduje się sala użyczona 

Mniejszości Niemieckiej działającej na terenie sołectwa, jednakże służy ona wszystkim mieszkańcom, 

czyli można ją wykorzystać również w celu poboru podatków. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła zapytał Wójta dlaczego powinien być osobą 

odpowiedzialną za sprzęty tam się znajdujące skoro lokal ten użyczony jest Mniejszości Niemieckiej? 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż sprzęt należy do wsi Dębiniec i znajduje się na stanie 

Rady Sołeckiej, a sołtys jako szef sołectwa jest za to odpowiedzialny. Dodał również, iż istnieje 

możliwość przekazania sprzętu w użyczenie Mniejszości Niemieckiej na podstawie oświadczenia, 

jednakże sprzęt nadal pozostanie własnością sołectwa wsi Dębiniec. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła poinformował iż kilkakrotnie już pojawił się problem 

związany z pozyskaniem klucza od gospodarza świetlicy.  
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 Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie wniosku złożonego na 

posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2016 r. odnośnie podniesienia 

wysokości diet dla radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z tym, iż we wniosku nie 

określono szczegółów dotyczących zwiększenia wysokości diet dla radnych i sołtysów na chwilę 

obecną pozostawia się wniosek bez rozpatrzenia. Przedstawienie przez radnych propozycji nowych 

uregulowań w zakresie wysokości diet dla radnych i sołtysów może być podstawą do opracowania 

projektu uchwały w wyżej wymienionym zakresie. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę za zawalający się chodnik na ulicy Murowskiej  

w miejscowości Zagwiździe. 

 Radna Anna Kuczera zapytała czy będą podejmowane zadania związane z remontem drogi 

na ulicy Górki w Zagwiździu, gdyż jej stan jest fatalny. 

 Wójt Gminy poinformował, iż odbył spotkanie z Nadleśniczym z którego wynika iż  

w przyszłym tygodniu zostanie dokonana wizja terenowa i zostaną wówczas podjęte decyzje w tej 

sprawie. 

 Radna Anna Kuczera zapytała na jakim etapie znajduje się realizacja zadania polegającego 

na podłączeniu wody do nieruchomości na ulicy Wspólnej w Zagwiździu. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż obecnie jest wykonywany projekt na to zadanie.  

 Radna Anna Kuczera zapytała również o drogę dojazdową do zakładu Esteves w Zagwiździu. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, z której wynika iż są środki natomiast żadna firma nie chce 

się podjąć wykonania tegoż zadania. Spowodowane jest to tym, iż potrzebny jest specjalistyczny 

sprzęt, natomiast długość odcinka remontowanego jest niewielka, stąd firmie nie opłaca się ściągać 

maszyn.  

 Radny Hubert Szichta zwrócił uwagę na zapadniętą kostkę przy przepompowni ścieków  

w Starych Budkowicach przy ulicy Opolskiej. Dodał, iż stanowi to niebezpieczeństwo  

i jednocześnie prosił o spowodowanie naprawy tego przez firmę wykonującą to zadanie. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż sprawa została już zgłoszona do wykonawcy i otrzymał 

zapewnienie z ich strony, że w przyszłym tygodniu zostanie to naprawione. 

 Radna Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy odnośnie remontu chodnika 

w miejscowości Murów przy ulicy Wolności. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż było to przedmiotem spotkania ze Starostą Opolskim.  

 Radna Barbara Proth poruszyła również stan dróg wewnętrznych w miejscowości Murów, 

tym samym stwierdzając iż konieczne jest przeprowadzenie remontów. 

 Radna Barbara Proth zapytała również czy wiadomo kiedy będzie przeprowadzane 

wykaszanie poboczy. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż przeprowadza się już takowe zadania na terenie naszej gminy, 

wobec czego w najbliższym czasie powinni to uporządkować.  

 Radna Antonina Adamczyk poruszyła kwestię związaną z drogą w miejscowości Stare 

Budkowice na ulicy Wołczyńskiej ( okolice Piekarni G.S.), dodała również iż mieszkańcy zrezygnowali 

już z przejazdu tę drogą i wybierają drogę przez las. Jej stan jest fatalny, nie nadaje się do tego aby 

korzystać z niej. Zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy czy istnieje szansa, aby w tym roku zasypać 

dziury tam się znajdujące?  

 Wójt Gminy odpowiedział, iż na chwilę obecną nie ma środków. 

 Radny Hubert Szichta złożył wniosek w sprawie rosnących krzewów i drzew  

w rowach na odcinku drogi Morcinek – Zagwiździe. Zasugerował, iż należałoby zaprosić Dyrektora 
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Dróg Powiatowych w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza wraz z Komisją, aby dokonać wizji w terenie  

i podjąć ewentualne decyzje w tej sprawie.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił uwagę na zły stan placu 

znajdującego się przed filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu sugerując jednocześnie 

podjęcie działań zmierzających do jego remontu. 

 Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy czy 

wiadomo już jaka jest decyzja w sprawie wnioskowanych drzew do wycinki. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż obecnie nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. 

 Radny Marek Jermakowicz zwrócił uwagę na tzw. „wąski odcinek” na odcinku drogi 

Grabczok-Brynica, w którym to istnieją problemy przy mijaniu się samochodów. Zasugerował również, 

że firma wykonująca remont drogi, a posiadająca sprzęt mogłaby ewentualnie zebrać nagromadzony 

piach powodujący ten wąski przejazd. W związku z tym, iż droga jest drogą powiatową prosił  

o przekazanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w celu podjęcia działań w tej sprawie. 

 Radny Marek Jermakowicz zwrócił również uwagę na niebezpieczny zakręt na odcinku drogi 

Grabczok-Brynica przy zjeździe na Mańczok. Dodał iż obecnie znajduje się tam składowisko piachu, 

gruzu. Prosił o to, aby spowodować rozplantowanie tych składników. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z prośbą o wystąpienie do właściciela mostu na tzw. starej 

rzece o jego zabezpieczenie.  

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż most stanowi własność prywatną. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma do obecnego właściciela 

Odlewni Żeliwa w Zagwiździu o poprawę estetyki tego obiektu, gdyż jak stwierdziła „straszy”. 

 Wójt Gminy poinformował, iż skieruję sprawę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Opolu. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom 

za udział w sesji  o godz. 1200 zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 
 

 

 


