
P R O T O K Ó Ł
z obrad IX sesji 

 RADY GMINY MURÓW
z dnia 25 czerwca 2015 r.

IX  Sesja  Rady  Gminy  Murów  odbyła  się  dnia  25  czerwca  2015  r.  w  filii Gminnej
Biblioteki Publicznej 
w Zagwiździu. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz o godz. 10:00 otworzył IX
sesję Rady Gminy Murów.

Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania uchwał. Nieobecni - Pan Jerzy Kiryczuk oraz Pan Henryk Gaweł.
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,  a  także  rodzice  dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola
Publicznego w Zagwiździu  – Pani  Urszula Zawierta oraz  Pani  Ewa Gora;  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.
3. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  gminy  za  rok  2014  wraz

ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2014 rok i  informacją o stanie mienia
komunalnego gminy za 2014 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

5. Zapoznanie  z opinią  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  przedłożonym przez Wójta
Gminy Murów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

6. Zapoznanie  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy Murów w sprawie  wykonania
budżetu gminy Murów za 2014 rok  i  sprawozdania finansowego gminy Murów za
2014 rok.

7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2014 r.

8. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy
Murów za rok 2014.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 ;
2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2014 rok;
3) likwidacji  Przedszkola  Publicznego  w  Zagwiździu  i  przekształcenia

w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie;
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Stare Budkowice;
5) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów;
6) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów;

10. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Za proponowanym porządkiem obrad głosowano jednomyślnie.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  skargę  z  dnia  02.06.2015r.   na  dyrektora
Przedszkola Publicznego w Murowie. Rada Gminy stwierdziła, iż jest organem właściwym do
rozpatrzenia  powyższej  skargi.  W  związku  z  czym  skarga  została  przekazana  Komisji
Rewizyjnej celem zbadania zasadności i przedłożenia stanowiska w tej sprawie na kolejnej
sesji Rady Gminy Murów.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie

do Radnych w sprawie przyjęcia protokołu  obrad poprzedniej sesji tj. z dnia 21.05.2015r.
Protokół przyjęto bez uwag, jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Ad. 2
Wójt  Gminy  Murów  przedłożył  Radzie  Gminy  Murów  sprawozdanie  ze  swojej

działalności  międzysesyjnej  tj.  w  okresie  od  22.05.2015r.  do  24.06.2015r.,  które  stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  zwrócił  się  do  Wójta  
z prośbą o uszczegółowienie punktu w sprawozdaniu dotyczącego projektu bioróżnorodności,
turystyki i rekreacji; szczególnie w kwestii finansowej, tj. ile środków z tego będzie?
Wójt wyjaśnił,  iż  pierwotnie projekt składał się z  jednej  części,   natomiast obecnie został
podzielony  na  dwie  części  zabytki  jako  jedna  część  i  bioróżnorodność  jako  druga  część,
natomiast ogłoszenie naboru planowane jest w I kwartale 2016r.  Wójt poinformował, iż w tej
sprawie  ma  odbyć  się  spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Opolskiego  w  okresie
czasowym ok. 2 tygodni, po którym zapewne znane będą dalsze losy, bardziej szczegółowe
tegoż przedsięwzięcia.
Nie zgłoszono więcej pytań do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta. 

Wójt  Gminy  Murów  przekazał  na  ręce  Zastępcy  Komendanta  Komisariatu  Policji
w  Dobrzeniu Wielkim Panu Bogdanowi Walkowicz tester trzeżwości AlcoBlow.
Następnie  zastępca  Komendanta  Komisariatu  Policji  w   Dobrzeniu  Wielkim  Pan  Bogdan
Walkowicz przedstawił sprawozdanie z działalności policyjnej na terenie gminy Murów.

Radna  Pani  Barbara  Proth  zgłosiła  fakt  staranowania  znaku  na  skrzyżowaniu
ul.  Świerczewskiego  i  ul.  Polnej  w  miejscowości  Murów.  Fakt  ten  zgłoszono  na  Policji,
natomiast do dnia dzisiejszego pozostał bez rozstrzygnięcia.
Komendant Walkowicz stwierdził jednoznacznie, pomimo   nie rozstrzygnięcia powinien być
ustawiony przez właściciela drogi znak zastępczy.  
Radna Pani Barbara Proth złożyła wniosek o ustawienie znaku zastępczego na skrzyżowaniu
ulic Świerczewskiego oraz Polnej w miejscowości Murów.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że  dnia 30 marca 2015r.  Wójt Gminy

Murów  przedłożył  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Opolu  sprawozdanie  z  wykonania
budżetu gminy za rok 2014 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.
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Ad. 4 
Po  rozpatrzeniu sprawozdania  finansowego  gminy  za  rok  2014  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław
Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2014 rok.
Rada Gminy w obecności 13 radnych  - 12 głosami „za”  i przy 1 „wstrzymującym” podjęła
uchwałę Nr IX/55/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok
2014  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu,  która  stanowi  załącznik  nr  6  do
niniejszego protokołu.

Ad. 5
Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  poinformował,  że

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 127/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu  pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
Wójta  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2014 rok.   Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 6
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  w  dniu  29  maja  2015r.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Hubert  Szichta  doręczył  do  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Opolu wniosek z dnia 28 maja 2015r. o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy  Murów  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2014  rok.  Wraz  z  wnioskiem  przedłożono
protokół z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej z dnia 25 maja  2015r. oraz kserokopię kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał
powyższy wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2014 z
tytułu wykonania budżetu.
 
Ad. 7

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  poinformował,  że
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 260/2015 z dnia 9 czerwca 2015r., która
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała  wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Muróww sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy  odczytał powyższą opinię.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2014.
Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2014.
Rada Gminy w obecności 13 radnych  - 12 głosami „za”  i przy 1 „wstrzymującym” podjęła
uchwałę Nr IX/56/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok
2014
Powyższa uchwała, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad. 9

1) Skarbnik Gminy Murów Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu gminy na rok 2015.

Radny Pan Sebastian Nowicki odniósł się § 3 projektu uchwały, a dokładnie do kwoty
zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 70 000,00zł. Stwierdził, iż wcześniej
była mowa jedynie o wiatach i ścieżkach, teraz cel przeznaczenia środków zmienia się na
zabytki w miejscowości Zagwiździe. Skierował pytanie do Wójta dotyczące przedstawienia
ilości  środków  dotychczas  przeznaczonych  w  modernizację  zespołu  zabytków  w
Zagwiździu,  a  środków  przeznaczonych  na  inne  cele  między  innymi:  kulturę  fizyczną,
szkoły, obiekty sportowe, sale gimnastyczne.
Zwrócił  uwagę,  że  jako  Prezes  Unii  Murów  od  dziesięciu  lat  zgłaszane  jest
zapotrzebowanie na  środki potrzebne na ogrodzenie boiska w miejscowości Murów, do
tej  pory  ich  nie  otrzymał.  Wspomniano  również  o  złym  stanie  technicznym  dachu
budynku LZS w Murowie. 
Kończąc  wystąpienie  w  tym  punkcie  Radny  Pan  Sebastian  Nowicki  podsumował:
” Tej gminy nie będzie za dziesięć lat - wspomnijcie na moje słowa”.

     Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż temat projektu strefy namysłowskiej istnieje od
co najmniej trzech lat czego  dowodem jest dokumentacja do wglądu. Poinformował, iż
dofinansowanie w strefie namysłowskiej wynosi 85%, w Programach Obszarów Wiejskich
oscyluje  w  granicy  63%;  a  w  przypadku   budowy  sali  można  otrzymać  50%
dofinansowania.
Dodał,  iż  zabytki  stanowią cenny skarb kultury narodowej Polski,  są odwiedzane przez
wielu  zwiedzających,  podkreślając  w tym punkcie  również,  iż  inne  dziedziny  takie  jak:
sport, infrastruktura techniczna są także bardzo ważne. 

     Wójt Gminy poinformował o planowanym w najmbliższym czasie spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim odnośnie budowy sali. 

Radny  Pan  Michał  Golenia  zwrócił  uwagę,  iż  do  tej  pory  nie  było  wiadomo   
o  planowanych  przedsięwzięciach  na  kompleksie  zabytków  w  Zagwiździu,  w  związku  
z wyżej wspominanym projektem. Dodał, że informacji takiej nie posiadają wszyscy Radni,
którzy pełnią funkcję radnego po raz pierwszy w tej kadencji, a jest ich obecnych na sali
siedmiu. Poza tym, zwrócił uwagę, iż punkt ten dotyczy jedynie dokumentacji  technicznej
służącej  do  wzięcia  udziału  w  naborze  planowanym  na  styczeń  2016r.  
Radny  Pan  Michał  Golenia  stwierdził,  iż  na  razie  istnieje  zapewnienie  ze  strony  LGR
 o  przyznaniu  środków  dla  gminy  na  wskazany  we  wniosku  cel,  jednak  nie  ma
stuprocentowej pewności o przyznaniu środków.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi informując o tym, iż na organizowanych spotkaniach
były przekazywane informacje. Poruszono również kwestię dotyczącą podziału projektu na
dwie części: zabytki i bioróżnorodność. Wójt Gminy dodał, iż stuprocentowej pewności co
do uzyskania środków nigdy nie ma. 

Radny Pan Sebastian Nowicki zaznaczył, iż szczegóły planowanego przedsięwzięcia
pojawiły  się  zbyt  późno  analogicznie  jak  w  przypadku  budowy  kanalizacji.  Wspomniał
również,  iż  jak  do  tej  pory  nie  było  mowy  o  ogrodzeniu,  elewacji  i  dachu  budynku

4



zabytkowej huty; podkreślając iż nikt nie jest przeciwko zabytkom.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, informując iż od kilku lat planowane zamierzenia są

jawne.

Radny  Pan  Sebastian  Nowicki  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Wójta  Gminy
 o pozyskiwanie środków na cele takie jak: budowa sal gimnastycznych, boisk, obiektów
sportowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Wójt  Gminy  udzielając  odpowiedzi  zaznaczył,  iż  Gmina  Murów  znajduje  się
 w czołówce wojewódzkiego rankingu przedstawiającego pozyskiwanie funduszy unijnych.

Zdaniem  Wójta  Gminy  środki  unijne  są  maksymalnie  wykorzystywane.  Ponadto
dodał, iż pozyskiwanie środków unijnych zależne jest od wysokości budżetu danej jednostki,
gdyż wymagany jest zawsze wkład własny jednostki.

Radny  Pan  Sebastian  Nowicki  odniósł  się  do  informacji  podanej  przez  Wójta
dotyczącej pozyskiwania środków, mówiąc iż rankingi przedstawiają środki uzyskane przez
wszystkie podmioty, tj. przedsiębiorców i stowarzyszenia oraz osoby prywatne,  nie tylko
przez gminy. 

Radna Pani Antonina Adamczyk zadała pytanie czy wykonano projekt na dalszą część
kanalizacji,  czy  są   zabezpieczone  środki  na  ten cel?  Zaznaczyła  również,  iż   brak  jest
informacji  o  kosztach  budowy wodociągu  w miejscowości  Święciny,  mówiąc  iż  cele  te
wyznaczane  były  niegdyś  jako  priorytety.  Zaproponowała,  aby  ukierunkować  się  na
konkretne zadanie, które będzie można finansowo zabezpieczyć i zrealizować.

Wójt udzielił  odpowiedzi, iż nie ma możliwości zabezpieczenia środków nie mając
informacji o wysokości ceny. Poinformował również, że trwają prace nad przygotowaniem
projektu skanalizowania całej miejscowości Stare Budkowice i zostały wysłane zapytania
cenowe.

Radny  Pan  Michał  Golenia  złożył  wniosek  o  wyłączenie  kwoty  70 000,00  zł  
z projektu uchwały w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 z porządku
obrad  IX  Sesji  Rady  Gminy  Murów  w  dniu  25  czerwca  2015r.  w  celu  umożliwienia
dokonania bardziej szczegółowej analizy problemu.

Wójt  udzielił  odpowiedzi,  iż  przesunięcie  terminu  podjęcia  wyżej  wymienionej
uchwały uniemożliwi skorzystanie i spowoduje wycofanie udziału gminy z projektu.

Radny  Pan  Marek  Jermakowicz  zadał  pytanie  do  radcy  Pana  Waldemara
Leśniewskiego – ile jest czasu na podjęcie decyzji w wyżej wymienionej sprawie?

Radca  Pan  Waldemar  Leśniewski  udzielił  odpowiedzi,  iż  to  pytanie  nie  powinno
zostać skierowanie do niego, gdyż termin stanowi kwestię merytoryczną, a nie dotyczy
kwestii prawnej.

Radny Pan Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem o kwestię przejęcia dworca
PKP, ówcześnie mówiono o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Wójt udzielił odpowiedzi, iż dnia 30 czerwca 2015r. przejmuje budynek dworca PKP,
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zaplanowane  jest  również  spotkanie  z  udziałem  Pani  Sołtys  wsi  Murów   oraz
mieszkańcami.  Poinformował,  również  iż  procedury  z  tym związane  są  długotrwałe  ze
względu na to, iż przekazanie następuje od Ministerstwa po uprzednio wyrażonej zgodzie
PKP.

Radny Pan Hubert  Szichta zwrócił  się  z  prośbą o  zaproszenie  Pani  Marii  Kania –
pracownika Urzędu Gminy ds. funduszy unijnych i promocji na posiedzenie Sesji w celu
przedstawienia  założeń  projektu  oraz  kwestii  związanej  z  ograniczeniem  czasowym
podjęcia wyżej wymienionej uchwały. 

Wobec powyższego Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę w obradach.

Na posiedzenie Sesji Rady Gminy Murów  o godz. 1210   przybył Radny Henryk Gaweł,
w związku z czym skład Radnych zwiększył się do 14. 

Pani  Maria  Kania  dokonała  szczegółowego  przedstawienia  założeń  projektu.
Poinformowała,  iż  zarysy  projektu  zostały  zaprezentowane  radnym  już  w  2013r.
Wspomniano  o  pierwotnej  wersji  projektu  mającej  składać  się  z  ochrony  zabytków
i  ochrony  przyrody  –  bioróżnorodności,  jako  jednej  części.  Planowano  wówczas
umiejscowienie altan biesiadnych w każdym z sołectw i połączenie ich szlakiem. 
Poinformowano o zmianach jakie nastąpiły w projekcie, polegające na tym, iż stał się on
projektem konkursowym oraz o podziale na dwie części: zabytki i przyroda.
Z opublikowanego 16 czerwca 2015r. harmonogramu wynika, iż pierwszy nabór wniosków
na ochronę zabytków zaplanowano na pierwszy kwartał  2016r.
Pani  Maria Kania przedstawiła cele jakie gmina zamierza zrealizować w ramach wyżej
wymienionego projektu, a są to: adaptacja budynku dworca PKP w miejscowości Murów-
na  poczekalnię  i  informację  turystyczną;  świetlicę  w  formie  izby  regionalnej;
przeprowadzenie  remontu  na  budynkach  zabytkowej  huty  polegającego  na  remoncie
dachu, remoncie zewnętrznej elewacji oraz zabytkowego koła, a także ogrodzenia.
Poinformowała  o  skutkach  niepodjęcia  w  dniu  dzisiejszym  uchwały,  zaznaczając,  iż  
w  projekcie  bierze  udział  30  partnerów,  a  nie  podjęcie  uchwały  blokuje  wszystkich.
Wyjaśniła,  że  ponaglający  tryb  podjęcia  uchwały   w  tej  sprawie  –  zależny  jest  to  od
długości  procedur  związanych  z  przygotowaniem  projektu  budowlanego,  kosztorysu,
uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Radny Pan Michał Golenia zadał pytanie, czy architekt potrzebuje czterech miesięcy
na wykonanie projektu?

Pani Maria Kania odpowiedziała, że tak.

 Wójt  Gminy  zaznaczył,  iż  po  rozmowie  z  Dyrektor  Departamentu  Koordynacji
Programów  Operacyjnych  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Opolu  Panią  Kariną  Bedrunka
istnieje możliwość wystąpienia o zaliczkę.  

Pania Maria Kania wyraziła swoje zdanie dotyczące zaliczkowania, mówiąc iż jest to
raczej nie możliwe ze względu na dużą liczbę partnerów.

Radny Pan Sebastian Nowicki  zapytał  Pani Kania kiedy się z spotykała z Radnymi
odnośnie tego projektu.

Pani Kania odpowiedziała, ze spotkanie z Radnymi odbyło się w styczniu 2013r.,poza
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tym można było korzystać z indywidualnych spotkań, a także rok temu na sesji.
Radny Pan Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie poinformowano

o zmianach jakie zaszły w projekcie; kiedy wspominano o remoncie dachu, ogrodzenia,
elewacji na zabytkach oraz czy Pani nas o tym kiedykolwiek informowała?

Pani Maria Kania odpowiedziała, iż harmonogram opublikowany został 16 czerwca
2015r. Przyznała również, iż osobiście nie informowała radnych o zaistniałych zmianach.

Radny Pan Sebastian Nowicki wyraził niezadowolenie wynikające z braku równowagi
pomiędzy  dziedzinami,  w  które  inwestowane  są  pozyskiwane  środki  pochodzące
 z funduszy unijnych. 

Radna  Pani  Barbara  Proth  poinformowała,  iż  sprawa konsultacji  społecznych  ws.
przejęcia budynku dworca PKP była poruszana na spotkaniu wiejskim. Podjęto wówczas
decyzję, iż w momencie gdy dojdzie do przejęcia budynku dworca PKP Sołtys wsi Murów
wraz z   Wójtem Gminy  oraz grupą mieszkańców zorganizuje spotkanie w celu ustalenia
konkretnych działań, zmierzających do uszczegółowienia adaptacji obiektu.

Radny Pan Michał Golenia zwrócił się do Wójta z prośbą o bieżące informowanie
Radnych o jakichkolwiek zmianach dotyczących kwestii podejmowanych w formie uchwał.

Radny Pan Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o jednoznaczne określenie, co by
było w przypadku przejęcia dworca, gdyby nie udało się pozyskać środków. Zaznaczając, iż
podjęto już uchwałę w sprawie woli przejęcia budynku PKP w miejscowości Murów.

Radna  Pani  Ewa  Fortuna-Ptasiewicz  stwierdziła,  iż  należy  działać  w  interesie
społecznym,  dlatego  też  należałoby  podjąć  konkretną  decyzję  dotyczącą  chęci  wzięcia
udziału, bądź braku udziału w wyżej wspominanym projekcie.

Radny Pan Michał Golenia ponownie zwrócił się z wnioskiem o wyłączenie kwoty
70 000,00 zł z projektu uchwały w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 
z porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Murów w dniu 25 czerwca 2015r. i przesunięcie na
dalszy termin. 

Przystąpiono  do  głosowania  nad  wnioskiem  zgłoszonym  przez  Radnego  Pana
Michała  Golenia.  Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  3  głosami  „za”,  3  głosami
„wstrzymującymi”,  8  głosami  „przeciw”  odrzuciła  złożony  wniosek  o  wyłączenie  kwoty
70 000,00 zł z projektu uchwały w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 
z porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Murów w dniu 25 czerwca 2015r.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania uchwały bez poprawek.

Rada Gminy w obecności 14 radnych  - 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i przy  
5 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr IX/57/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu
gminy na rok 2015, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2014 rok.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  13  głosami  „za”,  1  głosem  „wstrzymującym”
podjęła uchwałę Nr IX/58/2015, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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3) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Przedszkola
Publicznego  w  Zagwiździu  i  przekształcenia  w  Oddział  Zamiejscowy  Przedszkola
Publicznego w Murowie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr IX/59/2015 
 w  sprawie  likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział
Zamiejscowy  Przedszkola  Publicznego  w  Murowie,  która  stanowi  załącznik  nr  12  do
niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia   
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr IX/60/2015 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  wsi  Stare  Budkowice,  która  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego
protokołu.

             5) Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie    
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów.

Następnie Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Pan Hubert Szichta odczytał uzasadnienie
do uchwały.
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr IX/61/2015
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP Murów, która stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.

6) Przewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
    działalność Dyrektora PSP Murów.Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 
     uzasadnienie do uchwały.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 13 głosami „za”,1 głosem „wstrzymującym” podjęła
uchwałę  Nr  IX/62/2015w  sprawie   rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora  PSP
Murów, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 11
Radny Pan Sebastian Nowicki poruszył kwestię likwidacji  Przedszkola Publicznego  

w Murowie i  przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie,
według Radnego powinny zostać wprowadzone podziały wiekowe dzieci uczęszczających do
placówki.  Powinno polegać to na utworzeniu oddziału składającego się  z  dzieci  w danym
wieku.

Następnie głos zabrali  rodzice dzieci  uczęszczających do Przedszkola Publicznego  
w Zagwiździu obecni na posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy.

Pani  Urszula  Zawierta  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  Wójta  Gminy  co  zostało
wyjaśnione  w  związku  ze  spotkaniem,  które  miało  miejsce  styczniu  b.r.;  bowiem  padły
deklaracje  o  zorganizowaniu  kolejnego  spotkaniu  z  rodzicami  i  udzieleniu  wyjaśnień  
w sprawie Pani Jolanty Żłobińskiej – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zagwiździu. Pani
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Zawierta stwierdziła,  iż dopóki Pani Jolanta pozostanie w placówce nie będzie tam dzieci,
ponieważ rodzice skłonni są do dowożenia ich do innych placówek, nawet do miejscowości
Kup.  Dodała, iż „każda normalna matka, która chroni swoje dziecko nie odda jej dziecka pod
opiekę”. 

Pani Zawierta wyjaśniła cel, jaki rodzice chcieli osiągnąć. Miał on polegać na tym, że
Przedszkole  Publiczne  w  Zagwiździu  należało  przekształcić  w  Oddział  Zamiejscowy
Przedszkola  Publicznego  w  Murowie,  co  zostało  dokonano,  natomiast  rodzicom  głównie
zależało na tym, żeby Pani Jolanta Żłobińska została usunięta z placówki.
Przedstawiono zdarzenia, które miały miejsce między innymi na wycieczce w Krasiejowie –
kiedy dziecko zniknęło, w kinie – dziecko wyszło.
Następnie  Pani  Zawierta  zapowiedziała  zwołanie  „wszystkich  możliwych  kontroli”  
w przypadku gdy Pani Jolanta pozostanie w przedszkolu. 

Następnie  Pani  Ewa  Gora  skierowała  zapytanie  do  Wójta,  jaka  została  podjęta
decyzja.Nawiązano  do  spotkania  z  Wójtem,  które  odbyło  się  w  budynku  Urzędu  Gminy,
poruszając  sprawę  dziecka  Pana  Kołodzieja,  zaznaczając,  że  dziecko  w  momencie  kiedy
zostało „przepisane” do przedszkola w miejscowości Kup stało się radosne i uśmiechnięte.
Wcześniej  jak  uważa  Pani  Gora  dziecko  często  płakało,  a  nawet  moczyło  się  w  nocy.
Jednocześnie zaznaczyła, iż Pani Gora nie zabierze dziecka z placówki. Zapowiedziała wizyty
dzieci u psychologa, celem uzyskania zaświadczeń.

Pani Urszula Zawierta powiedziała, iż położenie i budynek są wręcz idealne na to,
aby tam znajdowało się przedszkole, kwitując „dlaczego to przedszkole nie ma istnieć przez
jedną  babę?”. Poza tym Pani Zawierta dodała, iż sytuacja nie zmieni się nawet w przypadku
gdy Dyrektorem placówki zostanie Pani Ewa Janas, ponieważ zostanie tam „ta baba”.

Pani  Zawierta  ppruszyła  kwestię  sytuacji  finansowej  Przedszkola  Publicznego
w  Zagwiździu,  kierując  zapytanie  do  Wójta  –  „kiedy  odbyło  się  zakończenie  rozliczenia
rocznego  placówki?”  Gdyż   posiada  informację,  iż  był  deficyt  w  wysokości  300,00zł.
Jednocześnie stwierdziła, iż porcja żywieniowa w przedszkolu uległa obniżeniu z 3,50 zł na
1,90zł,  gdzie  rodzice  płacą  stawkę  3,50zł.  Tym  samym uważa,  że  Pani  Dyrektor  okradała
dzieci.

Wójt  Gminy  zaznaczył  w  tym  momencie,  iż  zarzuty  jakie  są  kierowane  
w wypowiedziach pod adresem Pani Jolanty Żłobińskiej wkraczają na drogę prokuratorską.
Poza tym, udzielił odpowiedzi, iż nie posiada podstaw prawnych, aby Panią Jolantę zwolnić,
jak  również  nie  posiada  podstaw  prawnych,  do  tego  aby  nakazać  innemu  z  nauczycieli
„przejście” do placówki  na zasadzie wymiany.  Po rozmowie z nauczycielami z Przedszkola
Publicznego  w  Murowie  posiada  informację,  że  żaden  nauczyciel  nie  wyraża  zgody  na
przejście  do  pracy  w placówce  w  Zagwiździu.  Zaznaczył  również,  iż  to  rodzic  podejmuje
decyzję do której z placówek będzie uczęszczało dziecko.

Pani Zawierta zarzuciła Wójtowi, iż dąży do całkowitego zamknięcia tejże placówki;
co może się zdarzyć w sytuacji, gdy rodzice zdecydują się na zabranie ich dzieci stamtąd.

Wójt  odpowiedział,  iż  jak najbardziej  chce,  aby przedszkole to pozostało,  nie ma
zamiaru go zamykać, jednakże w momencie gdy nie będzie tam dzieci, niestety może się tak
zdarzyć. 

W dyskusji  z  udziałem obecnych rodziców wymieniono wiele zarzutów przeciwko
Pani Jolancie Żłobińskiej, między innymi dotyczyły one używania niestosownego zachowania
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(na przykład: nie odpowiadanie na Dzień dobry, zemsta na dzieciach z związku ze zwróceniem
uwagi przez rodziców), niestosownych określeń (na przykład: bachor w stosunku do dziecka);
jak również padło wiele określeń w kierunku Pani Jolanty Żłobińskiej typu: baba, czy jędza.
Poruszono także kwestię długotrwale trwającego konfliktu z personelem.
 Rodzice nie wyrażają zadowolenia z rozwiązania jakie zostało im zaproponowane poprzez
utworzenie oddziału zamiejscowego, gdyż jak powiedziano, Dyrektor Pani Ewa Janas będzie
pełnić funkcję dyrektora jedynie „z doskoku”.

Przewodniczący  rady  Gminy  udzielił  głosu  obecnej  na  sesji  Dyrektor  Przedszkola
Publicznego w Murowie Pan Ewie Janas,  która oznajmiła,  iż dokona wszelkich starań, aby
oddział w Zagwiździu funkcjonował lepiej, zaznaczając iż ma świadomość że będzie to trudny
okres.  Jednak  uważa,  że  potrzebuje  czasu  na  wprowadzenie  zmian,  na  rozmowy
 z personelem, z rodzicami. Uważa, że wszyscy muszą się wyciszyć, aby spokojnie rozpocząć
pracę  od  01.09.2015r.  Deklaruje,  że  dołoży  wszelkich  starań,  aby  przedszkola  sprawnie
funckjonowało i na pewno nie będzie Dyrektorem „z doskoku”.

Radna Pani Lidia Urban w swojej wypowiedzi prosiła o umożliwienie działania Pani
Ewie Janas oraz możliwości  przeprowadzenie reorganizacji  celem poprawy atmosfery tam
panującej, jak i  wizerunku placówki.

Radny  Pan  Sebastian  Nowicki  zasugerował  rodzicom,  aby  archiwizować  sprawy
związane  z  przedstawianą  sytuacją  celem  umożliwienia  udokumentowania  zaistniałych
okoliczności i wyciągnięcia stosownych wniosków. 

Wójt Gminy poinformował, iż dwukrotnie przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą
z Panią Jolantą Żłobińską. 

W  toczącej  się  dyskusji  głosu  udzielono  radcy  prawnemu  Panu  Waldemarowi
Leśniewskiemu,  który  przedstawił  kwestię  rozwiązania  istniejącego  problemu  od  strony
prawnej. 

Radna  Pani  Antonina  Adamczyk  zaproponowała  zorganizowanie  spotkania
mediacyjnego po okresie wakacyjnym.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  dziękując
uczestnikom za udział w  posiedzeniu o godz. 13 zamknął  IX Sesję Rady Gminy Murów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

       Beata Hombek                             Stanisław Onyszkiewicz
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