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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2018 

z obrad XXXVII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 10 maja 2018 r. 

 

 XXXVII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Murów odbyła się w sali USC w Urzędzie Gminy  

w  Murowie.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 13:00 otworzył XXXVII sesję Rady 

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni: radna Rita Fila, radny Sebastian Nowicki, radny Andrzej Trzeciak, radny Hubert 

Szichta. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli Skarbnik Gminy Teresa Kuca, Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik, Wójt 

Gminy Andrzej Puławski oraz inspektor ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy Martyna Leja zgodnie  

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018; 
2) poparcia stanowiska Rady Gminy Lubsza dotyczącego projektu obszaru potencjalnego 

Parku Narodowego „Puszcza Śląska”. 

2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

3. Wolne wnioski i zapytania. 

  

             Ad. 1 

 

1)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2018. Poinformowała, że zmiany są podyktowane zadaniami związanymi z przebudową 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach przy ul. Wiejskiej oraz wykonanie remontów 

cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Proponuje się wprowadzić kwotę w wysokości 

45 000,00 zł po stronie dochodowej, tym samym zwiększając budżet. Druga zmiana dotyczy opieki 

społecznej. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie w sprawie przetargu na wykonanie remontów cząstkowych 

nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że na remonty przeznaczono kwotę 90 000,00 zł. 

Na budowę drogi w Radomierowicach złożono jedną ofertę, natomiast na remont dróg gminnych 

złożone zostały trzy oferty. Najtańszą cenę przedstawiła firma w wysokości 73 000,00 zł, natomiast 

dwie pozostałe firmy biorące udział w postępowaniu przedstawiły identyczne ceny. Firma, która 

zaoferowała najniższą cenę wycofała się z podpisania umowy, w związku z powyższym  wystąpienie do 

dwóch pozostałych firm o przedstawienie dodatkowych ofert w terminie do 11 maja 2018 roku.  

 Radna Antonina Adamczyk zadała pytanie o którą drogę chodzi w Radomierowicach? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że dotyczy to drogi obok byłej szkoły. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie w jakiej wysokości będzie dotacja na realizację tegoż 

zadania. 

 Wójt Gminy poinformował, że dotacji nie otrzymamy.  

 Radna Lidia Urban zwróciła uwagę na zły stan drogi pomiędzy Starymi Budkowicach,  
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a Zagwiździem. Najbardziej wymagającym remontu jest odcinek pomiędzy mostami na wysokości 

Grzędy. Użytkowanie tegoż odcinka może zakończyć się uszkodzeniem samochodu. 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018. 

 Rada Gminy Murów w obecności 11 radnych -  11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXVII/258/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018, która stanowi załącznik nr  

3 do niniejszego protokołu.  

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

poparcia stanowiska Rady Gminy Lubsza dotyczącego projektu obszaru potencjalnego Parku 

Narodowego „Puszcza Śląska”. 

 Do grona radnych dołączył radny Hubert Szichta, wobec czego stan radnych zwiększył się do 

12 osób. 

 Wójt Gminy przedstawił radnym stanowisko Nadleśnictwa Brzeg, które stanowi załącznik nr  

4 do niniejszego protokołu. Wójt Gminy poinformował, że podejmując uchwałę popierającą 

stanowiska Rady Gminy Lubsza wyrażamy swoje negatywne stanowisko co do utworzeniu Parku 

Narodowego. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Lubsza dotyczącego projektu obszaru 

potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza Śląska”. 

  Rada Gminy Murów w obecności 12 radnych -  11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym 

się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2018 w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Lubsza 

dotyczącego projektu obszaru potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza Śląska”, która stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 3   

 Wójt Gminy poinformował radnych o nie przyznaniu dla Prowod-u pożyczki z WFOŚiGW  

w Opolu na realizację zadania – Budowa wodociągu w miejscowości Święciny. Wójt Gminy wystosował 

pismo do Wojewody Opolskiego w tej sprawie. Nie zmienia to jednak faktu realizacji inwestycji. Prezes 

Prowod-u zamierza zaciągnąć pożyczkę w banku komercyjnym i w dalszym ciągu realizować 

zaplanowane zadanie. Wójt przekazał również informację o tym, że Prezes Prowodu na spotkaniu 

zaproponował, żeby Wójt Gminy Murów jako udziałowiec spółki przekazał zastaw w inwestycji w 

wysokości 1 200 000,00 zł na poczet budowy wodociągu. Wójt Gminy Murów nie wyraził jednak na to 

rozwiązanie zgody, gdyż stwierdził, że nie jest to możliwe ze względu na fakt, iż będzie to stanowić 

majątek spółki, a nie gminy Murów. Kończąc wystąpienie Wójt Gminy zadeklarował, iż „w przyszłym 

tygodniu maszyna wchodzi na budowę”. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie w sprawie dofinansowania na budowę wodociągu. 

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że zostanie zaciągnięta pożyczka komercyjna przez 

spółkę PROWOD. 

 Wójt Gminy nawiązał również do zmian jakie będą zachodzić  w sprawie retencji. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie czy coś wiadomo w sprawie dworca PKP w Murowie? 

 Wójt Gminy poinformował, że zostały  złożone trzy wniosku, w tym jeden z nich został złożony 

przez Katedrę Opolską. 

 Radna Lidia Urban zadała pytanie jak wygląda sprawa związana z budową Sali. 
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 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że borykaliśmy się z pewnymi problemami, ale 

nie spowodowało to wstrzymania robót na placu budowy i „sala idzie pełną parą”. Problemy 

spowodowane były głównie niezgodnością map elektronicznych z mapami papierowymi.  

 Radna Antonina Adamczyk zadała pytanie w sprawie remontu muru przed Ośrodkiem 

Zdrowia w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe pytanie stwierdził, że na razie nie będzie to zadanie 

realizowane. Wójt zadeklarował, że prace będą prowadzone na przełomie czerwca i lipca. 

 Radna Lidia Urban złożyła wniosek w sprawie interwencji na posesji przy ulicy Lipowej w 

Nowych Budkowicach u Państwa Susczyk w sprawie wrastającego korzenia lipy w ściany domu. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1355 zamknął XXXVII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


