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P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2017 

z obrad XXIV sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 9 lutego 2017 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

 O godz. 10:00 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz otworzył  XXIV sesję  Rady 

Gminy Murów.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że obecnych jest 14 radnych 

spośród 15. Nieobecny był radny Andrzej Trzeciak. 

 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, nauczyciele Publicznej szkoły 

Podstawowej w Murowie, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu,  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. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego; 

2) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Murów; 

3) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Murów; 

4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Murów w 2017 roku; 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

6) 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 bezprzetargowy; 

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 10 lat. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5.Wolne wnioski i zapytania. 

  

 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz. 

 Radny Marek Jermakowicz złożył wniosek o przesunięcie projektu uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na koniec punktu 3.  

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zmianą porządku 
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obrad, który to po zmianie 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) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Murów; 

2) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów; 

3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Murów w 2017 roku; 

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w 

trybie bezprzetargowym; 

5) 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; 

6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 10 lat; 

7) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5.Wolne wnioski i zapytania. 

  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz oddał głos obecnemu na posiedzeniu 

Rady Gminy Panu Rafałowi Leja – inspektorowi ds. budownictwa z Urzędu Gminy w Murowie  

w sprawie poruszanej i zgłaszanej na posiedzeniu Komisji 6 lutego 2017 roku przez radnego Jerzego 

Kiryczuka kwestii spękań budynku obecnego gimnazjum w Zagwiździu. 

 Pan Rafał Leja przedstawił informację na temat stanu technicznego budynku, stwierdził, że 

jest prowadzona książka obiektu, są wykonywane przeglądy, ponadto budynek jest użytkowany zgodnie 

z jego przeznaczeniem. W książce obiektu znajduje się również zapis o tym, że rysy istnieją i należy je 

obserwować, sporządzona jest również dokumentacja fotograficzna w tym zakresie. Ponadto widnieje 

również zapis tego typu, że jeżeli rysy będą się pogłębiały wówczas koniecznym działaniem będzie 

zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej. Inspektor Rafał Leja dodał, iż istniejące rysy są 

obserwowane, a ich obecność na chwilę obecną nie zagraża bezpieczeństwu. 

 Radny Jerzy Kiryczuk stwierdził, że poruszył tę kwestię nie ze względu na to, iż rysy spowodują 

zagrożenie w tym roku szkolnym, może jednak nastąpić taka sytuacja, że w następnych latach stanie się 

to uciążliwe, a jest to możliwe chociażby ze względu na nasilony ruch samochodów ciężarowych. 

Budynek gimnazjum jest położony w bliskim sąsiedztwie z drogą powiatową, która jest znacznie 

obciążona przez samochody wożące drewno do tartaku w Murowie. Radny Kiryczuk zadał pytanie, co 

w sytuacji, jeżeli za kilka lat Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie kazał budynek 

rozburzyć ze względu na zły stan techniczny. 

 Pan Rafał Leja odnosząc się do wypowiedzi radnego Jerzego Kiryczuk stwierdził, iż temu, że 

stan techniczny budynku może ulec pogorszeniu zaprzeczyć nie możemy. W przypadku dalszego 

natężenia ruchu w takim stopniu w jakim się on obecnie odbywa jest to możliwe. W chwili obecnej rysy, 

które się pojawiły stanowią jedynie mikrospękania. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie od kiedy spękania się 

pojawiają? 

 Pan Rafał Leja stwierdził, iż niektóre ze spękać są już od dawna. Od roku 2014 spękania te się 

nie pogłębiają. Wcześniej przeglądów dokonywał inny inżynier.  

 Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił uwagę na istniejące spękania i rysy w budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Murowie. 

 Pan Rafał Leja odnosząc się do powyższego stwierdził, iż w każdym budynku istnieją spękania, 

jest to nieuniknione. 

  

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do Radnych 

w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

Protokoły przyjęto bez uwag, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 29.12.2016 r. do 09.02.2017 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 Wójt Gminy Murów nawiązując do spotkania w Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dnia  

12 stycznia 2017 roku dodał, iż gmina Murów nie ponosi w tym zakresie żadnych kosztów. 

 Wójt Gminy Murów poinformował, że droga przez Hutę w Murowie jest już przejęta za  część 

długu. Ponadto został złożony projekt na budowę nowej asfaltowej drogi i aktualnie oczekujemy na 

werdykt. Wójt Gminy dodał również, że został złożony także wniosek na drogę w miejscowości 

Radomierowice. 

 Wójt Gminy odnosząc się do spotkania z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków dnia 26 stycznia 2017 roku poinformował, że na terenie gminy istnieje około 1 200 zabytków 

wpisanych do ewidencji zabytków. Dla porównania sąsiednie gminy mają około 60 – 70. Problem tkwi 

w tym, że każdy obiekt wybudowany przed wojną jest wpisany w Gminnej Ewidencji Zabytków, wobec 

czego każde prace remontowe powinny zostać zgłoszone do Konserwatora Zabytków, jest też 

wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże takie działania nie są stosowane, wobec czego należy 

dokonać aktualizacji poprzez wykreślenie z ewidencji zabytków obiektów już nieistniejących jak i 

obiektów o niskich walorach kulturowych. 

 Wójt Gminy nawiązując do spotkania z Wojewodą Opolskim w dniu 27 stycznia 2017 roku w 

sprawie organizowanie grzebowisk zwierząt na terenie gmin województwa opolskiego poinformował, 

że na terenie każdej gminy powinno powstać takowe miejsce, na wypadek ptasiej grypy bądź wąglika.  

Wójt Gminy stwierdził, że są to dodatkowe koszty. W chwili obecnej na terenie województwa znajduje 

się 7 takich miejsc.  

 Wójt Gminy poinformował, że zamierza wraz z gminą Łubniany „przejść” z Opola do 

Gotartowa w zakresie przekazywania odpadów komunalnych. Cena 1 tony odpadów w Opolu wynosi 

288,00 zł natomiast w Gotartowie wynosi 248,00 zł. Ponadto Gotartów przyjmuje wszelkiego rodzaju 

odpady, gdyż posiada własną sortownię. Podczas wizytacji w Gortatowie przekazano informację tego 

typu, iż odpady komunalne to odpady, które zostały przetworzone w domu, za przykład podano nawet 

akumulator czy świetlówkę. Ponadto firma z Gotartowa zimą odbiera popiół, do którego można  wrzucić 

nawet odpady BIO – typu obierki. Latem zaś kubły od popiołu służą odpadom BIO. 

 Wójt Gminy nawiązał do sprawy związanej z tym, iż mieszkaniec miejscowości Murów 

rozpowszechnia informację że na terenie byłej Huty w Murowie powstanie wysypisko śmieci. Wójt 
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stanowczo zaprzecza tej informacji i stwierdził że jest to nieprawda. Zamierza się docelowo wybudować 

tam PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zamierza się również przejąć za 

dług działkę na terenie byłej Huty w Murowie. Na chwilę obecną szukamy lokalizacji na tę inwestycję.  

Wójt Gminy dodał również, że na budowę PSZOK-u nie trzeba mieć pozwolenia budowlanego, nie 

trzeba dokumentu oddziaływania na środowisko, czyli nie jest to zagrożenie dla mieszkańców. Jedynym 

wyjątkiem jest to, że PSZOK nie może powstać obok oczyszczalni ścieków. Wójt przedstawił warunki 

jakie musi spełniać PSZOK, a więc monitoring, oświetlenie, zatrudniony pracownik, osobne kontenery. 

 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Radnych Gminy Murów o to, aby informować 

mieszkańców, o tym, że w chwili obecnej nie zamierza się budowy takiego punktu. Wójt zadeklarował, 

że będą spotkania z radnymi w tej kwestii, w szczególności z Komisją Mienia. Wójt Gminy zapowiedział 

również iż odbędą się konsultacje w tym zakresie. 

 Radna Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem odnośnie kontenerów, czy zawartość zostanie 

zmielona na miejscu czy też zostanie to zabrane.  

 Wójt Gminy odpowiedział, że zostanie to zabrane. Usługa ta będzie bezpłatna dla 

mieszkańców, w ramach opłaty śmieciowej. Budowa PSZOK-u jest ustawowym obowiązkiem gminy. 

 Wójt Gminy zadeklarował poinformowanie radnych w kwestii związanej z sytuacją przejścia 

do Gotartowa, gdyż Miasto Opole nie jest zwolennikiem takiego działania. 

 Wójt Gminy poinformował radnych, że rozpoczęto prace związane z odtworzenie linii 

kolejowej na trasie Jełowa – Murów. Poinformował również, że zdaniem dyrektora PKP w Opolu linia 

kolejowa na wyżej wymienionej trasie zostanie odtworzona do końca września b.r.  

 Wójt Gminy odniósł się również do spotkań odnośnie reformy oświatowej. Nawiązał również 

do spotkania z Wicewojewodą Opolskim, które odbyło się 8 lutego 2017 roku a dotyczyło także 

pozyskania samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Stare Budkowice. Obecny pojazd uległ awarii, a 

cena naprawy przekroczy wartość samochodu, w związku z powyższym podjęte zostaną działania w 

kierunku pozyskania innego wozu strażackiego. 

 Wójt poinformował, że przewiduje się że nastąpi zmiana w zakresie przyznawania subwencji. 

Subwencja ma być przyznawana na oddział, nie na dziecko, tak jak to teraz funkcjonuje. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 

Ad. 3 

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

określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

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

XXIV/171/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów., która stanowi załącznik nr 5  do 

niniejszego protokołu. 

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

określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy forma rekrutacji daje swobodę wyboru szkoły oraz 

czy daje gwarancję bezpłatnego transportu? 

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik udzielając odpowiedzi stwierdziła, że uchwała ta dotyczy 
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dzieci spoza obwodu i tym samym nie gwarantuje bezpłatnego transportu dla dzieci zapisanych spoza 

obwodu. Dodatkowo uchwała dotyczy pierwszych klas. Dzieci z obwodu będą zapisywane na wniosek 

i ich nie dotyczy powyższa uchwała. 

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

uchwałę Nr XXIV/172/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów , która stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 

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

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Murów w 2017 roku. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o przedstawienie procedury związanej ze 

sterylizacją kotów. Czy jeżeli nastąpi zgłoszenie do Urzędu Gminy to czy automatycznie zostaną podjęte 

działania zmierzające w kierunku sterylizacji kotów. 

 Wójt Gminy Murów poinformował, że zadaniem gminy jest zapewnianie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

 Kwestię prawną w tym zakresie przedstawił radca prawny pan Waldemar Leśniewski, stwierdził, 

że program dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi, nie dotyczy zwierząt, które posiadają swoich 

właścicieli. Ustawa nakazuje gminie wykonanie kastracji bądź sterylizacji zwierząt znajdujących się  

w schroniskach.  Gmina nie ma obowiązku sukcesywnego wyłapywania wolnożyjących kotów i ich 

sterylizowania, stanowi to bowiem bardzo kosztowną kwestię.  

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

XXIV/173/2017 w przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2017 roku., która stanowi załącznik nr 7 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 3 lat, z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXIV/174/2017  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym,  która stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 

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

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 , po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/175/2017  

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 9  do niniejszego protokołu. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 10 lat, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXIV/176/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 10 lat, która stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 
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7)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w sprawie  

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk złożyła wniosek o poprawkę do projektu 

uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego  w następującym brzmieniu: w § 2 projektu uchwały punkcie 4 – rok szkolny, w którym 

rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. Dodała, że zmiana podyktowana jest prośbami 

mieszkańców Zagwiździa. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że w tej sytuacji koncepcja projektu uchwały uległa 

zmianie. Poprosił o podanie liczby dzieci które będą uczęszczać do I klasy oraz do innych klas z 

podziałem na wszystkie placówki. 

 Wójt Gminy Murów poinformował, że decyzja zapadła na licznym spotkaniu mieszkańców 

Zagwiździa, które odbyło się dnia 8 lutego 2017 roku, dodatkowo zebrano ponad 500 podpisów, aby 

zachować szkołę w Zagwiździu.  

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik przedstawiła liczbę dzieci, dane przedstawiono w poniższej 

tabeli, a informacja została sporządzona na podstawie informacji ze szkół oraz Urzędu Stanu Cywilnego 

w Murowie. 

   

 

Rok szkolny PSP Murów PSP Zagwiździe 

Obecnie Ponad 140 uczniów - 

2017/2018 137 91 

2018/2019 126 94 

2019/2020 140 60 

2020/2021 137 70 

2021/2022 130 78 

2022/2023 119 72 

2023/2024 106 66 

 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się o podanie konkretnych informacji w zakresie liczby 

uczniów przypisanych do Murowa i Zagwiździa. 

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik, poinformowała, że jeżeli w chwili obecnej odbyłby się 

nabór: 

1. do klasy I przedstawiałoby się to w następujący sposób: do Murowa – 8 uczniów, do Zagwiździa 

8 uczniów, do Starych Budkowic – 16 uczniów,  

2. do klasy IV – do Murowa 23 uczniów, do Zagwiździa 15 uczniów, do Starych Budkowic – 17; 

3. do klasy VII – do Murowa – 10 uczniów, do Zagwiździa 9 uczniów, do Starych Budkowic – 13 

uczniów. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad poprawką. 

 Radni w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przyjęli poprawkę. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały wraz z uwzględnieniem wniesionej poprawki, po czym odczytał 

projekt uchwały. 

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

XXIV/177/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 4 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5 

 Radna Antonina Adamczyk stwierdziła, że dzięki determinacji utrzymano pełnowymiarową 

szkołę podstawową w Zagwiździu, tym samym złożyła życzenia dyrektorom placówek wspaniałej 

współpracy i zdrowej rywalizacji opartej na przyjaźni i koleżeństwie. Radna Adamczyk dodała również, 

iż wierzy, że dodatkowym atutem będzie sala gimnastyczna. 

 Słowa Przewodniczącej Komisji Oświaty zostały nagrodzone gromkimi brawami.  

 Radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Murów  i do Pana Kupczyka  

o przedstawienie informacji  na łamach miesięcznika Echo Gminy Murów w zakresie budowy Sali 

gimnastycznej, a w szczególności zawarcie informacji takich jak: zmiany w przetargu, koszty, możliwości  

zmiany lokalizacji. Informacje te mają służyć mieszkańcom, gdyż jak podkreślił radny Golenia spotyka 

się z wieloma wątpliwościami ze strony mieszkańców w tym zakresie. 

 Dodatkowo radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z 

przyłączami do kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice. Ile gospodarstw zostało przyłączonych, 

jakie plany są w tym zakresie. 

 Wójt Gminy Murów poinformował, że odnośnie Sali gimnastycznej nie ma żadnych zmian, 

prócz zmiany ogrzewania – zamiast pompy ciepła – ogrzewanie na pellety. 

 Wójt Gminy zadeklarował przekazanie informacji celem publikacji na łamach prasy lokalnej – 

Echo Gminy Murów. 

 Wójt Gminy odniósł się również do poruszanej kwestii przez radnego Michała Golenia 

odnośnie przyłączy do kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice, otóż jak stwierdził Wójt prawdą 

jest, że termin upłynął z końcem roku, a przyłączyło się jedynie kilkunastu mieszkańców. Częstym 

tłumaczeniem są warunki atmosferyczne. Gmina ma czas do maja, aby uzyskać efekt ekologiczny. 

Wójt Gminy zapowiedział, że w przypadku nie podłączenia mieszkańców do kanalizacji będą kary. Gdy 

to nie odniesie skutku, Wójt Gminy zapowiedział podłączenie mieszkańców przez Gminę, wówczas 

jednak koszty będą wyższe.  

 Jeżeli gmina nie podłączy wymaganej ilości nieruchomości wówczas będzie zobowiązana 

zwrócić pożyczkę w wysokości ponad 3 mln zł do WFOŚiGW w Opolu. 

 W odniesieniu do podjętej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Wójt Gminy podziękował radnym za okazaną 

troskę nad oświatą na terenie gminy Murów. Zwrócił się również do rodziców o to, aby nie rezygnowali 

z możliwości kształcenia dzieci w miejscowości Zagwiździe. Wójt Gminy podkreślił również, iż decyzja 

w sprawie oświaty była najważniejszą i zarazem najtrudniejszą decyzją. Kończąc swą wypowiedź 

stwierdził : „Rodzicu kochany, szkoła w Zagwiździu jest tam” ( wskazując kierunek szkoły). 

 Radny Sebastian Nowicki wyrażając swoje niezadowolenie z podjętej decyzji w zakresie 

oświaty stwierdził, że odpowiedzialność z podjętej decyzji będziemy ponosić w przyszłości. Dodatkowo 

szkoła to nie jest jedyna placówka dbająca o kulturę. Radny nawiązał również do niegdyś istniejącej 

infrastruktury w Murowie – kino, basen, teraz tego nie ma, poza tym nie ma nawet miejsca, w którym 

można by się spotkać, nie ma obiektu, gdzie można by młodzież aktywizować. Radny Nowicki stwierdził 

również, że ciężko jest odseparować dziecko od środowiska, w którym przez jakiś okres czasu 

przebywało i dorastało, a w tej sytuacji będzie to dla niektórych konieczne. Co wtedy powiedzieć temu 

dziecko? Musisz tam iść, bo to jest wola ogółu? Ponadto radny Nowicki zwrócił uwagę na sytuację, co 

jeżeli w klasie VII do szkoły w Zagwiździu będzie uczęszczać trójka dzieci? Czy to ma sens? 

 Radny Michał Golenia stwierdził, iż na to wpływu nie mamy. 

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził stanowczo, że można było podjąć inną decyzję w tym 
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zakresie. Radny nawiązał również do sytuacji z 1999 roku, kiedy podjęto decyzję o utworzeniu 

gimnazjum w Zagwiździu. Zdaniem radnego decyzja ta wówczas była błędna, gdyż nie była stworzona 

odpowiednia baza. Dodatkowo pan Nowicki stwierdził jednoznacznie: „ mieliśmy szansę na naprawę 

czegoś, nie zrobiliśmy tego ”. 

 Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego Nowickiego odnośnie utworzenia 

gimnazjum, uznał że była to najlepsza decyzja jego poprzednika i jest mu za tę decyzję wdzięczny. 

 Wójt Gminy Murów przekazał informację radnej Annie Kuczera odnośnie wniosku o 

uporządkowanie terenu Huty Żeliwa w Zagwiździu i zobowiązania obecnego właściciela do tego. Wójt 

otrzymał odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o tym, iż planowana jest 

kontrola na tym obiekcie w I kwartale 2017 roku. 

 Wójt Gminy odniósł się również do sytuacji związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na 

terenie gminy Murów przez firmę Remondis, otóż Wójt Gminy złożył skargę na ich działanie. 

Wójt Gminy poinformował, że po wystosowaniu pisma w tej sprawie usługa polegająca na odśnieżaniu 

i utrzymaniu dróg w okresie zimowym na terenie gminy Murów uległa znacznej poprawie. 

 Wójt Gminy Murów poinformował również, że wystosował pismo do ZDP w Opolu o należyte 

utrzymanie chodnika w okresie zimowym pomiędzy Zagwiździe a Murowem.   

 Radna Antonina Adamczyk apelowała o nadzór nad pracownikami wykonujących zadania 

związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym. 

 Niezadowolenie z obsługi mieszkańców przez ZDP w Opolu wyraziła również sołtys Młodnika 

Pani Maria Gowin. 

 Sołtys sołectwa Grabice Karina Dambowy złożyła pismo dotyczące budowy zatoczki 

autobusowej przy planowanym przystanku PKS w miejscowości Święciny, pismo stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu. 

 Sołtys sołectwa Grabice Karina Dambowy zwróciła się do Wójta z zapytaniem dlaczego 

firma wykonująca rozbiórki nie kontynuuje prac? Poinformowała, iż otrzymuje pogróżki od jednej 

z rodzin w sprawie budowy wiaty przystankowej. Zapowiedziała również, iż jeżeli sytuacje będą 

się powtarzać wówczas skieruje sprawę na Policję. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła zwrócił uwagę na drogę z Dębińca do Bukowa 

przez las (stara droga). Odbywa się tam transport drewna, są strasznie dziury. Droga ta najwięcej 

jest eksploatowana przez Nadleśnictwo Turawa. Zwrócił się  z prośbą o wystosowanie pisma do 

Nadleśnictwa Turawa o ewentualną partycypację w kosztach naprawy nawierzchni.  

 Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pisma. 

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zagwiździa Pani Gabriela Kania złożyła 

podziękowania dla radnych oraz Wójta Gminy, mieszkańców Zagwiździa i osób popierających  tę 

inicjatywę za utrzymanie placówki w Zagwiździu. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zwróciła się z prośbą o montaż lampy w miejscowości 

Radomierowice przy ul. Szkolnej przy budynku byłej szkoły.  

 Wójt Gminy poinformował, że takowe pismo zostało już wystosowane.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zgłosił zapotrzebowanie montażu 

lampy ulicznej na „krzyżówce” nr 64 w miejscowości Bukowo. 

 Sołtys wsi Zagwiździe Piotr Gollenia zwrócił się z zapytaniem czy nie byłoby możliwe aby 

blankiety za śmieci oraz decyzje podatkowe otrzymywać z Urzędu w jednym terminie? W tym roku 

zostało to przekazane w dwóch terminach. Dodał, że stanowiłoby to znaczne ułatwienie. 

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik poinformowała, że jest to uzależnione od terminów 

płatności. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości przyznania środków 
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celem wyrównania placu przed biblioteką w miejscowości Zagwiździe. 

 Radna Antonina Adamczyk odniosła się do problemu związanym z ogrzewaniem w Sali 

obrad nad remizą OSP w Zagwiździu. Dyrektor GBP w Murowie stwierdziła, iż problem polega na 

tym, że układ kominowy nie współpracuje z piecem. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że w przyszłości należałoby pomyśleć 

o wymianie pieca. 

 Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła się z zapytaniem odnośnie niegdyś 

wspominanej przez Wójta kwestii związanej z lampami solarnymi, czy takowe będą zakładane, np. 

w miejscach gdzie nie ma słupów, chodzi konkretnie o miejscowość Młodnik obok posesji państwa 

Przytułów. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że założenie takich lamp jest możliwe jedynie  w sytuacji 

wykonanie inwestycji termo, np. ocieplania. 

 Odnosząc się do projektu Fundacji Oświecony w placówkach Wójt Gminy poinformował, 

że fundacja zaproponowała jedynie dwie wycieczki oraz wizytę psychologa.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz na zakończenie stwierdził, że 

„szkoła to nie jest mur, to jest to co jest w środku”. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 12.05 zamknął XXIV Sesję Rady Gminy Murów. 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Martyna Leja         /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


