
P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2016
z obrad XXI sesji 

RADY GMINY MURÓW
z dnia 28 października 2016 r.

XXI  Sesja  Rady  Gminy  Murów  odbyła  się  w  filii   Gminnej  Biblioteki  Publicznej  
w Zagwiździu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lidia Urban o godz. 10:00 otworzyła XXI sesję  Rady Gminy
Murów.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdziła, że obecnych jest 13 radnych spośród 15. Nieobecni
byli Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz oraz 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,  radca  prawny  Urzędu  Pan
Waldemar Leśniewski zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego
protokołu.

1.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.
3.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu na rok 2016 r.;
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019;
3) zmiany  Uchwały  Nr XVIII/128/2016  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  10  czerwca  2016  r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów;
4) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016-2024”;
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nierucho-
mości  przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,  w których ustanowiono od-
rębną własność co najmniej jednego lokalu;

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2015/2016.
6.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7.Wolne wnioski i zapytania.

Obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Murów  Pani Lidia Urban.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek ob-
rad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poinformowała  o  wpływie  do  Rady  Gminy  skargi
z dnia 12 października 2016 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 13 październik 2016 r.) na działalność
Wójta Gminy Murów. 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. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odczytała  pozytywną  opinię  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r. która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Murów Pani Lidia Urban skierowała zapytanie do Radnych

w sprawie przyjęcia protokołów z  obrad poprzednich sesji.
Protokoły przyjęto bez uwag, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
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Ad. 2
Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności

międzysesyjnej  tj.  w  okresie  09.09.2016  r.  do  28.10.2016  r.,  które  stanowi  załącznik  nr  5  do
niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy poinformował, że otrzymał informację z Urzędu Gminy, że do IV przetargu na
budowę fundamentów Sali gimnastycznej w Zagwiździu nie złożono żadnej oferty.

Wójt  Gminy  odniósł  się  również  do  wspominanego niegdyś  projektu  dedykowanego dla
osób  starszych  z  terenu  gminy,  a  dokładnie  w  doposażenie  ich  w  tzw.  „przywoływacze”.  Wójt
stwierdził,  że  brak  jest  chętnych do udziału  w projekcie,  wobec  czego Gmina  Murów nie  będzie
uczestniczyć w jego realizacji.

Radny  Hubert  Szichta  zwrócił  się  z  zapytaniem  w  sprawie  spotkania  przedstawicieli
Mniejszości  Niemieckiej  w Dębińca oraz sołtysa tej  wsi,  czy udało się dojść do porozumienia i  co
wynikło z tego  spotkania.

Głos zabrał obecny na sesji sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła, iż wystosował pismo do
Rady Gminy, natomiast odpowiedź otrzymał od Wójta.

Radna  Ewa  Fortuna-Ptasiewicz  zadała  pytanie  w  sprawie  inwestycji  oświetleniowych  
w  gminie, czy ta inwestycja ma objąć teren całej gminy.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że planuje się objąć tę inwestycją teren całej gminy, a ma to
polegać na wymianie opraw sodowych na LED-owe.

Radny  Hubert  Szichta  poruszył  kwestię  związaną  z  pojawiającym  się  problemem
udostępnienia  pomieszczenia  w  budynku  byłej  szkoły  na  „potrzeby  sołeckie”  w  miejscowości
Dębiniec.

Wójt  udzielił  odpowiedzi,  że  lokal  jest  użyczony  Mniejszości  Niemieckiej  na  podstawie
umowy użyczenia. Dodał również, iż w wyżej wymienionej sytuacji problem tkwi w tym, iż zauważa się
„brak dobrej woli ze strony Sołtysa”.

Radna Antonina Adamczyk zasugerowała organizację oraz chęć uczestnictwa przedstawicieli
Rady Gminy w spotkaniu z Kuratorem Oświaty w celu omówienia zmian w systemie oświaty.

Radny Michał Golenia zwrócił się z zapytaniem odnośnie kanalizacji w Starych Budkowicach,
na jakim etapie znajduje się realizacja tej inwestycji.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  iż  obecnie  trwają  prace  w  tym  zakresie  polegające  na
przygotowywaniu dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Radny Marek Jermakowicz odniósł się do wspomnianego w sprawozdaniu Wójta spotkania z
przedstawicielami  firmy  Tauron  odnośnie  wymiany  lamp,  a  dokładnie  zaproponował  ustawienie
dodatkowych  punktów  świetlnych  w  sołectwie  Grabczok.  Dodał  również,  że  składane  były  tego
rodzaju wnioski.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że sukcesywnie są zgłaszane potrzeby w tym zakresie do
Urzędu.

Radna  Antonina  Adamczyk  zwróciła  się  do  Wójta  z  zapytaniem  czy  budowa  Sali
gimnastycznej jest obecnie zagrożona?

Wójt Gminy odpowiedział, że zagrożenie istnieje zawsze przy tego rodzaju inwestycjach.
Radna  Anna  Kuczera  zgłosiła  zapotrzebowanie  na  lampy  uliczne  na  ulicę  Wspólną  w

Zagwiździu.
Wójt  Gminy  odpowiedział,  iż  ustawienie  lamp ulicznych  jest  tam planowane,  mają  tam

zostać postawione 4 lampy.
Radny  Marek  Jermakowicz  zwrócił  się  do  sołtysów  z  apelem  o  zaktualizowanie

zapotrzebowań na lampy w poszczególnych sołectwach.
Wójt Gminy odpowiedział, iż termin składania wniosków upłynął.
Radna Rita Fila zadała pytanie, co w sytuacji gdy wnioski zostały złożone i niezrealizowane,

czy  w  takiej  sytuacji  należy  je  ponawiać?  Chodzi  o  punkt  świetlny  w  Starych  Budkowicach  przy
przepompowni ścieków na ulicy Zagwiździańskiej.

Radni  nie  wnieśli  więcej  zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta z  działalności
międzysesyjnej.
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Następnie  przedstawiciel  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu  Wielkim  Bogusław  Walkowicz
przedstawił sprawozdanie z działalności policyjnej na terenie gminy Murów zaznaczając jednocześnie,
iż gmina Murów jest gminą najbardziej bezpieczną. W okresie od miesiąca lipca do miesiąca paździer-
nika odnotowano na terenie gminy Murów 15 zdarzeń, w tym dokonano zatrzymania osoby narodo-
wości romskiej. Wykonano 150 badań na obecność alkoholu. Przedstawiciel Policji przedstawił rów-
nież jak działa „mapa zagrożeń”.  Zwrócił się również z apelem o stosowanie pomocy sąsiedzkiej, jak
również „uczulić” mieszkańców na to, aby w momencie gdy nie ma nikogo w domu, zostawiać zapalo -
ne światło, gdyż ta sytuacja często pozwala na uniknięcie stania się ofiarą włamania czy też kradzieży.

Ad. 3
Wójt Gminy poinformował, że pracownicy Urzędu, kierownicy i pracownicy jednostek organi-

zacyjnych zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli  je w terminie. Ponadto zostały
poddane analizie i porównane z kopią PIT, a także z poprzednimi oświadczeniami. Poza tym w pozo-
stałych oświadczeniach nie stwierdzono uchybień. Poinformował również o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie z chwilą odwołania jak rów-
nież złożenia oświadczenia obecnego Dyrektora w związku z objęciem tego stanowiska.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady przekazała informację otrzymaną od Przewodniczącego Rady Gmi-
ny i poinformowała, iż oświadczenia radnych zostały złożone w terminie i zostały przekazane do Dru-
giego  Urzędu  Skarbowego  w Opolu  celem dokonania  analizy.  Na  chwilę  obecną  niemożliwe  jest
stwierdzenie o nieprawidłowościach i uchybieniach w złożonych oświadczeniach, gdyż analiza nie zo-
stała jeszcze przekazana do Urzędu.

Ad. 4
1) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian

budżetu Gminy Murów na rok 2016.
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Pani  Lidia  Urban zarządziła  głosowanie  nad projektem

uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Murów na rok 2016.
Rada  Gminy  Murów  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  Nr

XXI/147/2016 w  sprawie dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Murów  na  rok  2016.,  która  stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
2) Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019.

Rada Gminy w obecności  13 radnych -  11 głosami „za”,  2 głosami „wstrzymującymi się”
podjęła uchwałę Nr XXI/148/2016  w sprawie  zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy
Murów na lata 2016-2019. która stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.
3) Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Lidia  Urban  odczytała  projekt  uchwały  
w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z  dnia  10 czerwca 2016 r.  w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, po czym zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały.

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  Nr  
XXI/149/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca
2016  r.  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Murów,  która
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
4) Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Lidia  Urban  odczytała  projekt  uchwały  
w  sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,  po czym

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, 2 głosami ”przeciw” podjęła uchwałę

Nr  XXI/150/2016 w sprawie  określenia  stawek podatku od nieruchomości  oraz zwolnień  od tego
podatku , która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
5) Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Lidia  Urban  odczytała  projekt  uchwały  
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016-2024” po
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czym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr  

XXI/151/2016 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata
2016-2024, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
6) Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Lidia  Urban  odczytała  projekt  uchwały  
w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gmina Murów, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych,  zabudowanych   budynkami  wielorodzinnymi,  w  których  ustanowiono  odrębną  co
najmniej jednego lokalu, po czym zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę  Nr XXI/152/2016 w sprawie  wyrażenia  zgody  na udzielenie  bonifikaty  od cen sprzedaży
nieruchomości  stanowiących  własność  Gmina  Murów,  niezbędnych  do  poprawienia  warunków
zagospodarowania  nieruchomości  przyległych,  zabudowanych   budynkami  wielorodzinnymi,  w
których  ustanowiono  odrębną  co  najmniej  jednego  lokalu,  która  stanowi załącznik  nr  12   do
niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządziła 10-minutową przerwę w obradach Rady Gminy.
W przerwie obrady Rady Gminy Murów opuścił radny Ryszard Ryczkowski, wobec czego stan

radnych uległ zmniejszeniu do liczby 12.

Ad. 5
Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację o

stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2015/2016. Przekazano informa-
cję dotyczącą placówek przedszkolnych, szkolnych jak i gimnazjalnej.
Przedstawiono informacje z zakresu:
 Ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z oddziałów);
 Rodzaj prowadzonych zajęć (spośród których wyróżnia się między innymi: indywidualne, rewalida-

cyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne);
 Działalności świetlicy i biblioteki szkolnej;
 Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi;
 Bazy placówki;
 Przeprowadzonych remontów;
 Osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach (w szczególności zwrócono uwagę na reprezento-

wanie placówki na szczeblu rejonowym)
 Osiągnięć sportowych;
 Prowadzonych zajęć pozalekcyjnych;
 Realizowanych projektów i programów przez poszczególne placówki z uwzględnieniem projektów

profilaktyczno-opiekuńczych);
 Dokonanej analizy wyników egzaminu szóstoklasisty (w przypadku szkół podstawowych) czy egza-

minu gimnazjalnego (w przypadku placówki gimnazjalnej);
 Organizowanych wycieczek i uroczystości;
 Podejmowanych działań promocyjnych placówek
 Analizy wyników nauczania oraz frekwencji.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2015/2016, sta-
nowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 7
Radna  Barbara  Proth  złożyła  wniosek  dotyczący  możliwości  zwiedzenia  przez  radnych

tartaku Stora Enso Wood Products Sp. z o. o. w Murowie celem zapoznania się z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa.
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Radna Antonina Adamczyk złożyła wniosek dotyczący uzyskania pomocy ze strony Wójta
Gminy  w  zakresie  pomocy  przy  uprzątnięciu  terenu  parkingu  znajdującego  się  przed  Ośrodkiem
Zdrowia w Starych Budkowicach. W okresie jesiennym problem narasta ze względu na liście spadające
z znajdujących się tam drzew. Do tej pory mieszkańcy zamieszkujący budynek sprzątali teren, jednakże
jak podkreśliła Radna są już tą sytuacją zmęczeni, a dodatkowo sfrustrowani, gdyż nie korzystają z
tego terenu. Korzystającymi są głównie pacjenci Ośrodka Zdrowia. 

Radna Barbara Proth złożyła wniosek odnośnie wystosowania pisma do Dyrekcji  DINO w
celu naprawy wjazdu i wyjazdu na drogę powiatową Nr 1344 O Wołczyn.

Wójt Gminy odniósł się do powyższego wniosku, komentując to w ten sposób, że jest to
działalność prywatna, a poza tym niewątpliwie powinni naprawić ten wjazd. 

Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz odnosząc się do podjętej uchwały w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Grabice, Kęszyce i Święciny zwróciła się z prośbą o to, aby plany w niej
zawarte nie pozostały jedynie zapisami w tym dokumencie, zwróciła się również do Wójta Gminy  
o poparcie działań Sołtysa w realizacji tych zapisów.

Radny Sebastian Nowicki  zwrócił  się  z prośbą o udostępnienie danych przedstawionych  
w  pkt.  5  tzn.  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Murów  w  roku  szkolnym
2015/2016.

Sekretarz Gminy odpowiadając na pytanie zapewniła przesłanie danych na adres  e-mail.
Radny Sebastian Nowicki odniósł się również do poruszanej wcześniej kwestii przez radną

Antoniną  Adamczyk,  odnośnie  organizacji  spotkania  Kuratora  Oświaty  z  przedstawicielami  Rady
Gminy popierając tym samym udział przedstawicieli Rady Gminy w takowym spotkaniu.

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji w zakresie ilości
uczniów z danej miejscowości przypisanych do danej placówki na obecną chwilę.

Radny Marek Jermakowicz zgłosił problem związany z przedwczesnym wyłączaniem się lamp
ulicznych  w  miejscowości  Grabczok,  a  dokładnie  dzieje  się  to  o  godz.  6:45,  od  nr  Wiejska  24  
w kierunku wyjazdu do lasu.

Radny Marek Jermakowicz zwrócił również uwagę, że mieszkańcy proszą o pomoc Wójta  
w sprawie nieporządku panującego wokół obejścia budynku byłej szkoły w Grabczoku. Zasugerował
ewentualne wysłanie pracowników Urzędu w teren celem sprawdzenia sytuacji tam panującej i tym
samym jej załatwienie.

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Konserwatora Zabytków w
sprawie Huty Żeliwa. Dodał również, gdy teren sprzedano, nabywca był zobowiązany do stosowania
przepisów  poprzez  wykonanie  remontu  i  zabezpieczenia  terenu.  W  związku  z  tym  zwrócił  się  z
zapytaniem jakie są plany wobec tego, dlaczego nie jest to respektowane.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że wystąpi  w tej  sprawie  w imieniu swoim i  Rady Gminy do
Konserwatora Zabytków.

Radny Marek Jermakowicz zwrócił  się do Wójta z zapytaniem odnośnie wycinki drzew w
miejscowości Grabczok.

Wójt  Gminy  udzielając  odpowiedzi,  poinformował  że  obecnie  przeprowadzane  są
dodatkowe  przeglądy  i  oględziny  drzew,  po  zakończeniu  tej  procedury,  wycinka  zostanie
przeprowadzona w sposób kompleksowy.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  dziękując
uczestnikom za udział w sesji  o godz. 1210 zamknął XXI Sesję Rady Gminy Murów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Martyna Leja    

/-/ Lidia Urban
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