
  P R O T O K Ó Ł
z obrad X Sesji 

 RADY GMINY MURÓW
z dnia 17 lipca 2015 r.

X Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w dniu 17 lipca 2015 r. w sali USC w Urzędzie
Gminy  Murów.Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  o  godz.  13:00
otworzył X Sesję  Rady Gminy Murów.

Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania uchwał. Nieobecni – Pani Antonina Adamczyk, Pan Sebastian Nowicki  oraz
Pan Andrzej Trzeciak.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli: Wójt Gminy Pan Andrzej Puławski, Skarbnik Gminy Pani
Teresa Kuca,  Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik  oraz pracownik d.s. inwestycji  i  mienia
gminy Pan Rafał Leja.

Porządek obrad :
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu na rok 2015;

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018;

3) zmiany  uchwały  Nr  III/15/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30  grudnia  2014r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji;

4) zmiany  uchwały  Nr  III/16/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30  grudnia  2014r.  

w  sprawie   zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  płatniczej  z  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

5) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych;

6) zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  informacji  o  kandydacie  na

ławnika.

2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

3. Wolne wnioski i zapytania.

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednomyślnie.

Ad.1.

1) Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania
zmian budżetu na rok 2015. 
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad
projektem uchwały w  sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2015.

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

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr X/63/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na rok

2015, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

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

Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Murów  na  lata  2015-2018.  Poinformowała,  że

główna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy zadań inwestycyjnych w latach

2015-2018,  a  konkretnie  dotyczy  projektu  dalszej  budowy  kanalizacji  we  wsi  Stare

Budkowice. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu obecnemu na sesji pracownikowi d.s. inwestycji

i mienia gminy Panu Rafałowi Leja.

Pan Rafał Leja udzielił wyjaśnień odnośnie projektu. Poinformował, że był przedstawiany już

wcześniej na spotkaniach w miejscowości Stare Budkowice. Zdecydowano, że projekt będzie

wykonywany  na  całą  miejscowość  Stare  Budkowice  łącznie  z  rozbudową  sieci.  Projekt

podzielony będzie na dwa etapy:

1 – zaprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych do wybudowanej sieci, oraz

2 - rozbudowa całej sieci kanalizacyjnej w Starych Budkowicach.

Poinformowano, że wykonanie jednego projektu obejmującego te dwa etapy znacznie obniży

koszt inwestycji.

 Przewodniczący Rady zadał pytanie jaki jest czas przygotowania dokumentacji.

Pan Rafał Leja udzielił odpowiedzi, że czas przygotowania dokumentacji sięgnie  końca

następnego roku tj. 2016r.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan Stanisław Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad

projektem uchwały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2015-

2018.

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

Nr X/64/2015 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata

2015-2018, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

Nr  III/15/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30  grudnia  2014r.  w  sprawie  zaciągnięcia
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długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.

Radna Pani  Ewa Fortuna –  Ptasiewicz zadała pytanie jaka jest  różnica w kosztach

płacenia pożyczki.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, że zależne jest to od szybkości spłaty, dodając iż

pożyczka płatnicza ma nieco niższe oprocentowanie,  a pożyczka inwestycyjna ma wyższe.

Gmina ma pożyczkę w WFOŚiGW i jest stosunkowo niski koszt oprocentowania.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan Stanisław Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad

projektem uchwały w  sprawie  zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Murów z dnia  

30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.

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

Nr  X/65/2015  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  III/15/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  

30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji,

która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

Nr  III/16/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30  grudnia  2014r.  w  sprawie   zaciągnięcia

długoterminowej  pożyczki  płatniczej  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan Stanisław Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30

grudnia 2014r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

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

Nr  X/66/2015  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  III/16/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  30

grudnia 2014r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, która stanowi załącznik nr 5 do

niniejszego protokołu.

5) Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik omówiła projekt uchwały w sprawie  powołania

Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych.

Sekretarz  Gminy  zaproponowała  skład  Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydata  na

ławnika do sądów powszechnych:

1. Barbara Proth
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2. Hubert Szichta

3. Jerzy Kiryczuk

4. Gola Martyna

Nie wniesiono  innych kandydatur, wobec powyższego  Przewodniczący Rady Gminy

Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie

powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych.

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

X/67/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów

powszechnych , która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6) Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik omówiła projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia

od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan Stanisław Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad

projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji

o kandydacie na ławnika.

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

„wstrzymującym”  podjęła  uchwałę  Nr  X/68/2015  w sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika, która  stanowi załącznik nr 7 do

niniejszego protokołu.

Do obrad X Sesji Rady Gminy Murów o godzinie 1345  dołączyła Radna Pani Antonina

Adamczyk.

Ad. 2. 

Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 3. 

Radna Pani Ewa Fortuna – Ptasiewicz zwróciła się z zapytaniem do Wójta dotyczącym

budowy wodociągu w miejscowości Święciny. 

Wójt udzielił  odpowiedzi, że wystąpił rok temu do Ministra Środowiska o wsparcie

finansowe z puli rządowej, jednakże tam uzyskał odpowiedź, aby udać się do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w celu uzyskania bezzwrotnej

dotacji. Poinformował, iż w zeszłym roku wystosowano trzy pisma do Przewodniczącego Rady
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Nadzorczej w Warszawie i do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi. 

Ponadto poinformował, że wystąpił z prośbą o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jednakże otrzymano negatywną odpowiedź, gdyż

Minister  w  wytycznych  nie  uwzględnił  tegoż  przedsięwzięcia  tj.  budowy  wodociągu  

w miejscowości Święciny. 

Wójt przekazał również informację, że wystosował pismo do Ministra w tej sprawie, jednakże

w chwili obecnej czeka na odpowiedź.

Wójt  Gminy  poinformował,  że  odbyło  się  spotkanie  z  Panią  Idzik  oraz  Panią  Malicką,  po

którym  zdecydowano  ażeby  poczekać  na  odpowiedź  Ministra.   W  sytuacji,  gdy  Minister

udzieli  odpowiedzi,  z  której  wynikać  będzie,  że  Gmina Murów nie  otrzyma wsparcia,  od

stycznia  przyszłego  roku  będzie  trzeba  dowozić  wodę.  Wójt  przedstawił  jak  będzie

kształtować się kwestia finansowa dowozu wody do miejscowości Święciny. Tak więc, roczny

koszt  dostawy wody wynosić  będzie  ok.  100 000,00 zł,  gdzie  budowa wodociągu w całej

miejscowości oscyluje w granicach 400 000,00zł.

Wójt zapewnił, że budowa wodociągu w Święcinach zostanie uwzględniona w planie rozwoju

na pierwszym miejscu, a więc stanowić będzie priorytet.

Radna Pani Ewa Fortuna- Ptasiewicz zapowiedziała, iż zarówno Pani Idzik jak i Pani

Malicka mają zamiar zaangażować media w tę sprawę, celem jej nagłośnienia.

Następnie  Wójt  poinformował,  iż  odbył  spotkanie  z  Dyrektorem  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Opolu Panem Jackiem Dziatkiewiczem, gdzie tematem rozmów były kwestie

związane z drogami na terenie gminy Murów. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych twierdzi,

że  biorąc  pod  uwagę  powiat  opolski  to  gmina  Murów  otrzymała  najwięcej  środków

przeznaczonych na drogi.

 Zwrócono uwagę na wystające płyty chodnikowe oraz studzienki w miejscowości Murów.

Poinformowano również o zamierzeniach jakie mają być realizowane, między innymi remont

chodnika przy ulicy Ogrodowej w Starych Budkowicach; remont dróg w Okołach oraz drogi

Murów – Brynica.

Radny Pan Hubert  Szichta  zadał  pytanie,  kiedy odbędzie  się  remont  skrzyżowania

 w miejscowości Zagwiździe.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż Radny Powiatowy Pan Rudolf Mohlek wystąpił do
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Powiatu z wnioskiem o zwiększenie budżetu w wysokości  500 000,00zł, między innymi na

realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 

Radna  Pani  Barbara  Proth  złożyła  wniosek  o  ustawienie  lustra  na  skrzyżowaniu

Grabczok – Murów za tartakiem Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. Obecnie skrzyżowanie

to jest niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Radna Pani Lidia Urban zgłosiła problem związany z brakiem wykaszania poboczy  

w miejscowościach  na terenie gminy Murów.

Wójt  zapewnił,  że wystąpi  z  pismem do Zarządu Dróg Powiatowych o wykoszenie

poboczy. 

Radny  Pan  Hubert  Szichta  skierował  prośbę  o  zaproszenie  na  kolejną  Sesję  Rady

Gminy Murów Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zapewnił, że na kolejną sesję

Rady Gminy, która odbędzie się w miesiącu wrześniu zaprosi Pana Jacka Dziatkiewicza, jak

również  wyśle  zaproszenie  do  Prezesa  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Radna Pani  Lidia  Urban zwróciła  uwagę  na problem związany  z  wyludnianiem się

gminy Murów. Fakt znajdowania się gminy Murów na terenie objętym Stobrawskim Parkiem

Krajobrazowym uniemożliwia niejako rozwijanie przemysłu, dlatego też turystyka i ekologia

powinny  stanowić  ważną  kwestię,  gdyż  to  pozwoli  nam  na  zatrzymanie  młodych  ludzi.

Natomiast dziedzina turystyki nie rozwinie się bez wodociągu czy kanalizacji.

Wójt  poinformował,  że  istnieją  plany  związane  z  budową  marketu  sieci  Dino  na

terenie gminy Murów, jednakże wystąpił problem z uzyskaniem zezwolenia na ścięcie drzewa

znajdującego się na planowanym wjeździe na teren gdzie ma znajdować się market. Odmowa

wydanie zezwolenia  związana jest z tym, iż inwestycja nie stanowi celu publicznego. Wójt

Gminy obawia się, iż sieć marketów wycofa się z planowanego przedsięwzięcia. 
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Radny  Pan  Ryszard  Ryczkowski  zwrócił  się  z  zapytaniem,  kto  czyści  stawki

przeciwpożarowe.

Wójt udzielił odpowiedzi, że obecnie do pozyskania wody na cele przeciwpożarowe

służą hydranty.

Radny Pan Michał  Golenia zwrócił  się z zapytaniem do Wójta o kwestię związaną  

z  naliczeniem kary  na  rzecz  gminy  Murów w związku  z  wykonaniem  przewiertu  zamiast

przekopu przy budowie wodociągu w Okołach. Dodał, że informację usłyszał z radia.

Wójt  udzielił  odpowiedzi,  iż nie była to kara,  jedynie zmniejszono dotację. Zmiany

nastąpiły wówczas tylko w rozliczeniu inwestycji., dotyczy to budowy wodociągu w Okołach.

Radna  Pani  Anna  Kuczera  poruszyła  kwestię  dotyczącą  mostu  znajdującego  się  

w Zagwiździu (dotyczy mostu umożliwiającego przejazd na pola tzw. Stary Most). Podkreśliła,

że stan mostu stanowi zagrożenie, obecna właścicielka nie potrzebuje go,  natomiast płaci

podatki.  Jak wynika z  wypowiedzi  Radnej  Pani  Kuczery obecna właścicielka może zburzyć

most; uniemożliwiając tym samym dotarcie do pól rolnikom użytkującym tam pola.

Wójt odpowiedział, iż nie odkupi drogi od obecnej właścicielki drogi.

Pani  Kuczera zwróciła  również uwagę na brak drogi  dojazdowej do nieruchomości

państwa Towara zamieszkujących w kolonii Wojszyn, jak się okazała obecna droga stanowi

własność prywatną innej osoby. 

Wójt  Gminy  udzielił  odpowiedzi,  że  jest  to  sprawa  prywatna,  od  dawna  nie

uregulowana. 

Radny Pan Hubert Szichta oraz Wójt Gminy zwrócili uwagę, że wody płynące w Polsce

stanowią własność Skarbu Państwa.

Radna Pani Antonina Adamczyk zwróciła uwagę, iż mieszkańcy Wspólnoty Pod Lasem

w  Starych  Budkowicach  również  płacą  podatki  za  drogę,  po  której  przemierzają  setki

samochodów dziennie. 

Radny Pan Jerzy Kiryczuk odniósł się do braku drogi dojazdowej do nieruchomości,

stwierdził, iż niemożliwe byłoby wybudowanie domu bez zgody właściciela nieruchomości. 

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  dziękując
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uczestnikom za udział w sesji i o godz. 1415 zamknął X Sesję Rady Gminy Murów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

       Martyna Gola           Stanisław Onyszkiewicz

8


