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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2017 

z obrad XXXIV sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

  

 

O godz. 1000 odbyła się Msza Święta w kościele p.w. Matki Bożej Wniebowziętej  

w Radomierowicach z okazji zakończenia starego roku. 

 XXXIV Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w świetlicy wiejskiej w Radomierowicach.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 11:00 otworzył XXXIV sesję  Rady 

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 15 spośród 15 radnych. 

 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 protokołu z obrad poprzedniej sesji.      

2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021, 

  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie 

 uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 

2) uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018,  

 a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie 

 uchwały budżetowej na 2018 rok; 

3) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017;  

4)  ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów; 

5)  zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.  

5. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

 Protokoły przyjęto, w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”. 

Ad. 2  

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 01.12.2017 r. do 28.12.2017 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 
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 Wójt Gminy odczytał pismo Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przekazania listów 

gratulacyjnych dla sołectw aktywnie uczestniczących w Programie Odnowy Wsi w latach 1997-2017.  

Z terenu gminy Murów listami gratulacyjnymi nagrodzone zostały trzy sołectwa: Bukowo, Nowe 

Budkowice i Zagwiździe. Przedstawiciele wyróżnionych sołectw zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie kto uczestniczył w pierwszymi spotkaniu  

w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że w pierwszym spotkaniu z radnych obecny był pan Sebastian 

Nowicki. Łącznie było zaproszonych sześć osób. Wójt Gminy zapowiedział, że będą organizowane 

kolejne spotkania w sprawie Strategii i będą zapraszani kolejni radni.  

 Radny Sebastian Nowicki przybliżył pozostałym radnym jak wyglądało owe spotkanie. Otóż 

spotkanie było podzielone na bloki tematyczne, przedstawiciele firmy przygotowującej projekt 

Strategii Gminy spisywali dane przedstawiane przez zaproszone osoby. Spotkanie trwało ok. dwóch 

godzin. Zdaniem radnego Nowickiego spotkania w szerszym gronie byłoby bez sensu. Jak najbardziej 

każdy z radnych winien uczestniczyć w owym spotkaniu, ale w takim gronie jak było to zorganizowane 

na pierwszym spotkaniu. Radny Nowicki stwierdził, że „spotkanie było jak najbardziej słuszne , a co  

z tego wyjdzie to życie pokaże”. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie w sprawie budowy 

wodociągu w miejscowości Święciny czy w tym temacie jest wszystko załatwione. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że nie do końca jest tak jakby miało być. 

Problem tkwi w tym, że nastąpiła zmiana prezesa WFOŚiGW w Opolu. Ustalenia w sprawie pożyczek 

Wójt Gminy przeprowadzał z poprzednikiem, jednak w chwili obecnej pojawiły się problemy. Ponadto  

nastąpiła zmiana w przepisach i w chwili obecnej głównym podmiotem odpowiedzialnym za 

zarządzanie wodą w Polsce są Wody Polskie.  Podmiot ten nie wyraża zgody na udzielenie pożyczek na 

budowę wodociągu przez WFOŚiGW. Wójt Gminy zapewnił, że będzie prowadził działania w tej 

sprawie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz wyraził zadowolenie z zakupu agregatu 

prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Młodniku, gdyż dotychczas każda przerwa w dostawie 

energii elektrycznej w Młodniku wiązała się z brakiem wody w miejscowości Bukowo. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie odnośnie spotkania z PROWOD w sprawie budowy studni  

i rozbudowy kanalizacji w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe stwierdził, że w 2017 r. na ten cel w budżecie 

była przeznaczona kwota w wysokości 130 000,00 zł. Z uwagi na fakt, że nie zostało to zrealizowane 

kwota ta przechodzi do budżetu na rok 2018 i wówczas zostanie ogłoszony przetarg. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 

Ad. 3 

  

1)  Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej Gminy Murów 

na lata 2018-2021. Opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021. 
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W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie na projektem uchwały. 

Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych - 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się” 

podjęła uchwałę Nr XXXIV/233/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Murów na lata 2018–2021, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

2)  Skarbnik Gminy odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Opinia stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. Skarbnik Gminy poinformowała, że zostały naniesione zmiany zgodnie  

z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Tak więc zwiększa się kwotę 500,00 zł na 

rezerwę kryzysową (§ 3) oraz zmiana nastąpiła w § 5, gdzie zmieniła się kwota pożyczek i kredytów  

z 1 900 000,00 zł na kwotę 2 700 000,00 zł. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Murów na rok 2018. 

 Radny Sebastian Nowicki zabrał głos w sprawie budżetu na rok 2018. Stwierdził, że to, że 

budżet spełnia kryteria to doskonale o tym wie, ważne jest jednak to co jest w tym budżecie ujęte. 

Radny Nowicki stwierdził, że gmina próbuje stworzyć strategię na przyszłość, a nie ma to 

odzwierciedlenia w budżecie gminy. Radny wyraził swoje niezadowolenie z budżetu na rok 2018. Jak 

stwierdził, wpływy do budżetu się zwiększają jednak nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Odniósł się do poruszanej wielokrotnie kwestii związanej z pomijaniem i niedocenianiem miejscowości 

Murów – jako stolicy gminy. Radny stwierdził, że w miejscowości Murów nie ma chodników, drogi są  

w fatalnym stanie (głównie dotyczy ul. Wolności). Radny Nowicki życzyłby sobie poprawy życia 

kulturalnego, rekreacyjnego, w chwili obecnej jedynym ośrodkiem promującym życie kulturalne jest 

biblioteka. Radny nawiązał również do działań zmierzających do opracowania Strategii Gminy Murów, 

jego zdaniem jest po to po, aby gmina się rozwijała, należy dbać o to i dążyć do tego aby ludzie się  

w gminie osiedlali. Radny Nowicki budżet gminy na rok 2018 określił mianem „budżet przetrwania”. 

Reasumując powyższe radny Nowicki stwierdził, że nie chciałby aby w Murowie było „ponuro, szaro  

i dziurawo”. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że w gminie jest dwanaście sołectw 

posiadających różnego rodzaju potrzeby. Poza tym, w poprzednich latach na drogi w miejscowości 

Murów przeznaczono kwotę ok. 300 000,00 zł. W niedalekiej przyszłości planuje się remont dworca 

PKP w Murowie, który docelowo ma przede wszystkim pełnić funkcję Gminnego Ośrodka Kultury. Wójt 

Gminy podał przykładową nazwę dworca PKP – Stobrawskie Centrum Kulturalne jaka mogłaby zostać 

zastosowana po remoncie. 

 W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie na projektem uchwały. 

Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych -  11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” oraz  

2 głosami „przeciw” podjęli uchwałę Nr XXXIV/234/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Murów na rok 2018, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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3)  Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 

2017. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała, że zmiany dotyczącą urealnienia dochodów  

w związku z wpływami podatków od czynności cywilnoprawnych. Jest to zmiana porządkująca budżet. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie na projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych -  15 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXIV/235/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017, która stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zmiana w uchwale dotyczy jedynie faktu, że 

za nieobecność sołtysa na sesji Rady Gminy potrąca się 10% należnej diety za dany miesiąc, a nie jak do 

tej pory 35%. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych -  15 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXIV/236/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w zatwierdzenia planów pracy Komisji 

i Rady Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych -  14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/237/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy 

Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. 

  

Ad. 4 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek, aby wsie które otrzymały  

podziękowanie od Marszałka Województwa Opolskiego za aktywny udział  w Programie Odnowy Wsi 

w latach 1997-2017 (t. j. Bukowo, Grabczok i Nowe Budkowice) otrzymały gratyfikację finansową. 

 Radny Sebastian Nowicki  odniósł się do akcji związanej z pożarem komina w budynku 

biblioteki w Zagwiździu. Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie sprawozdania z akcji wraz  

z dokumentacją ze zdarzenia i informacją o poniesionych stratach. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że w tej sytuacji nie można mówić  

o poniesionych stratach. Wkład, który znajdował się w kominie nie był przystosowany do kotła. Koszt 

wymiany wkładu komina to kwota ok. 6 000,00 zł – 7 000,00 zł. W dniu dzisiejszym wkład ten jest 

wymieniany. Wójt poinformował również o fakcie, że biblioteka znajdująca się na piętrze budynku była 
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do dnia dzisiejszego zamknięta z tego powodu, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

w Opolu wydał decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. 

 Radna Antonina Adamczyk odniosła się do spotkania w sprawie Strategii Rozwoju Gminy 

Murów z prośbą o zapraszanie pozostałych radnych na kolejne spotkania.  

 Radna Adamczyk w skrócie przedstawiła  sprawozdanie z działalności Rady Gminy w 2017 

roku stwierdzając, że z „naszą gminą nie jest tak źle, wychodzimy z marazmu, wioski pięknieją, 

kanalizacja po części doszła do skutku, bo jest tranzyt – to bardzo dużo”.  Dodała również, że można 

zauważyć  

w  gminie zmieniające się ulice, powstające chodniki, dodała także, że „wizerunek nie jest idealny”. 

Radna Adamczyk stwierdziła również, że gdyby nie pomoc radnego Powiatu Opolskiego pana Rudolfa 

Mohlek to nie byłoby remontów tylu dróg na terenie gminy Murów. Zwróciła uwagę na 

niedofinansowanie placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy. Dodatkowo podjęła temat 

związany z warunkami lokalowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie. Zdaniem 

radnej Rada Gminy w 2017 roku zrealizowała zadanie w miarę swoich możliwości na dobrym poziomie.  

Radna Adamczyk w dalszym ciągu  zwróciła uwagę na kompletną porażkę w zakresie budowy 

wodociągu w miejscowości Święciny.   

 Radny Michał Golenia poprosił Wójta Gminy o przedstawienie tematu przewodniego 

spotkania w sprawie Strategii Rozwoju Gminy. 

 Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Rudolf Mohlek, który również uczestniczył  

w przedmiotowym spotkaniu tłumacząc jak rzeczywiście przebiegało spotkanie. Były obecne dwie 

osoby – przedstawiciele firmy opracowującej projekt Strategii Rozwoju Gminy oraz kolejno 

uczestniczyły po dwie osoby zaproszone. Każdemu z zaproszonych gości przydzielono jedną osobę – 

przedstawiciele firmy wykonującej projekt Strategii, która notowała informacje przekazane od osób 

zaproszonych. 

 Radny Rudolf Mohlek odniósł się do Programu Odnowy Wsi przedstawiając neutralny 

stosunek do tegoż Programu jak również wątpliwości do jego działania. Zdaniem radnego formuła 

konkursu powinna wyglądać nieco inaczej. Radny Mohlek stwierdził, że to komisja powinna wyłonić 

najaktywniejszą społeczność działającą na rzecz swojej wsi, a nie oceniać zgłoszone projekty. 

 Radna Barbara Proth zwróciła się do radnego powiatowego Pana Rudolfa Mohlek  

z zapytaniem jakie plany ma Powiat w 2018 roku w stosunku do gminy Murów. Radna zwróciła uwagę 

na konieczność zwiększenia częstotliwości sprzątania poboczy. Liczne zabrudzenia typu kora 

pochodzące z samochodów ciężarowych przywożących i wywożących drewno do tartaku Stora Enso 

Wood Products Sp. z o.o. powodują zatykanie studzienek kanalizacyjnych. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił uwagę na głęboką dziurę w drodze przy figurze papieża Jana 

Pawła II w Starych Budkowicach oraz na kontynuację ustawiania barierek energochłonnych na trasie 

Stare Budkowice- Zagwiździe. 

 Radny Rudolf Mohlek odpowiadając na powyższe uwagi, poinformował, że sprawa ubytku   

w drodze w Starych Budkowicach zostanie przekazana do Powiatu.  

Zdaniem radnego barierki będą ustawiane, lecz na pewno nie w 2017 roku. 

 Radna Lidia Urban zwróciła uwagę na brak chodnika w miejscowości Nowe Budkowice. Jak 

dodała cztery lata temu otrzymała zapewnienie o budowie chodnika, jednak do dnia dzisiejszego nie 

ma śladu o chodniku. 

 Radny powiatowy Rudolf Mohlek odnosząc się do powyższego stwierdził, że z pewnością nie 

dał zapewnienia że takowy chodnik powstanie. Ponadto radny Mohlek dodał, że w chwili obecnej 

temat nie istnieje. 
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 Radna Barbara Proth zwróciła uwagę na bezsensowne działania polegające na tym, że na 

chodnikach często dochodzi do tego, że na środku są postawione słupy.  

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zwróciła uwagę na przejazd ciężkich transportów przez 

Radomierowice. Czy istnieje możliwość ograniczenia tych przejazdów? 

 Radny Rudolf Mohlek poinformował, że problem tkwi w tym, że kierowcy nie przestrzegają 

przepisów, gdyż droga od Wołczyna jest zamknięta od ok. 3 miesięcy dla samochodów powyżej 15ton. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz dodała, że w związku z sytuacją, że nie ma chodników nie 

ma możliwości aby „uciec”. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił uwagę na fakt zwisających nad drogą konarów  

w miejscowości Kały, dodał, że nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane pismo w tej sprawie. 

 Radny Hubert Szichta ponownie zwrócił uwagę na zakrzaczenia rowów na trasie Morcinek – 

Zagwiździe, zwracając tym samym uwagę na niebezpieczeństwo zarówno dla rolników użytkujących 

pola i łąki jak i dla uczestników ruchu drogowego, gdyż jest w tym miejscu znacznie ograniczona 

widoczność. 

 Radny Rudolf Mohlek zapewnił, że dwie powyższe sprawy zgłosi w Powiecie. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie problemu związanego z utrudnieniem 

widoczności dla użytkowników ruchu drogowego na moście w Zagwiździu. Widoczność jest 

ograniczona poprzez porastające krzaki nad rzeką. Radna zwróciła się z prośbą o przekazanie sprawy 

do odpowiedniej instytucji. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie problemu związanego z podniesieniem wody 

w miejscowości Zagwiździe. Sytuacja związana jest z faktem, iż bobry powaliły drzewa przy kanale nad 

lasem. Radna zwróciła się z prośbą o przekazanie sprawy do odpowiedniej instytucji. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się również do radnego Rudolfa Mohlek w sprawie braku 

przejścia dla pieszych w miejscowości Zagwiździe na wysokości przystanku przy ul. Murowskiej obok 

Sali. Po remoncie zatoczki w miejscowości Zagwiździe przejście dla pieszych zostało zlikwidowane  

i w ostatnim czasie doszło do niebezpiecznych zdarzeń na drodze, polegających na nagłym hamowaniu 

samochodów. 

 Radny Rudolf Mohlek zapewnił, że sprawdzi wyżej wspomnianą kwestię. 

 Prezes Banku Spółdzielczego w Łubnianach Pan Stanisław Dembowski na zakończenia złożył 

życzenia noworoczne i podziękował za współpracę w minionym roku. 

 Na zakończenie sesji Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim 

obecnym życzenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia z życia osobistego oraz zawodowego z okazji 

nadchodzącego Nowego Roku. 

  Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1330 zamknął XXXIV Sesję Rady Gminy Murów. 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


