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

 RADY GMINY MURÓW 
        z dnia 25 listopada 2016 r. 

 
 
 XXII Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w filii  Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zagwiździu.  
 o godz. 10:00 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz otworzył XXII sesję  Rady 
Gminy Murów. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że obecnych jest 13 radnych 
spośród 15. Nieobecni byli radny Michał Golenia oraz radny Sebastian Nowicki. 
 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. 
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz. 
 
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości. 
3. 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)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów; 
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze gminy Murów na rok 2017; 
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2017 roku; 
6) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
7)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których 
ustanowiono  odrębną własność co najmniej jednego lokalu; 
8) poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Dobrzeń Wielki; 
9) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia 
rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast iu nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta i zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dąbrowa; 
10) poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Komprachcice w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Komprachcice; 
11) poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Prószków w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Prószków 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5.Wolne wnioski i zapytania. 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o zmianie porządku obrad, który to 
przedstawia się następująco: 

1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 1) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów;  

2) dokonania zmian budżetu na rok 2016 r.; 
3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów; 
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze gminy Murów na rok 2017; 
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2017 roku; 
6) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
7)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których 
ustanowiono  odrębną własność co najmniej jednego lokalu; 
8) poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Dobrzeń Wielki; 
9) poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia 
rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast iu nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta i zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dąbrowa; 
10) poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Komprachcice w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Komprachcice; 
11) poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Prószków w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 
Gminy Prószków; 
12) organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5.Wolne wnioski i zapytania. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek 
obrad. 
  
Ad. 1 
 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do Radnych 
w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 
Protokoły przyjęto bez uwag, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 
  
Ad. 2 
 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 
międzysesyjnej tj. w okresie 29.10.2016 r. do 24.11.2016 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  
 Wójt Gminy Murów nawiązując do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w 
Starych Budkowicach, Gmina Murów ma na dzień dzisiejszy 11, a więc nie spełnia wymogów. Ma to 
związek z tym, że Gmina Murów nie posiada zanieczyszczonych rzek, za co inne ościenne gminy 
otrzymują dodatkowe punkty. Wobec powyższego podjęto decyzję o wybudowaniu studni w Starych 
Budkowicach, gdyż to daje możliwość uzyskania dodatkowych trzech punktów.  
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 Wójt odniósł się również do proponowanych zmian w systemie oświaty, a więc uczyni 
wszystko, aby utrzymać wszystkie placówki na terenie gminy. Po wstępnych analizach mówi się o tym, 
aby Stare Budkowice pozostawić bez zmian, natomiast w Zagwiździu i w Murowie dokonać pewne 
zmiany. Dodał również, że istnieje już kilka pomysłów, natomiast podlegają one dyskusji. 
 O godz. 1022 do obrad Rady Gminy dołączył radny Michał Golenia wobec czego stan radnych 
zwiększył się do 14 osób. 
 Radna Barbara Proth poinformowała radnych o tym, że Prezes tartaku Stora Enso wyraził 
zgodę na odwiedziny przedsiębiorstwa przez radnych, należy zarezerwować ok. 2 godzin. 
 Radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą o szczegóły spotkania z radnym powiatowym 
Panem Rudolfem Mohlek. 
 Wójt Gminy Murów odpowiedział, że spotkanie dotyczyło rowów, chodników, dróg gminnych, 
a wszelka dokumentacja z tym związana znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy. 
 O godz. 1027 do obrad Rady Gminy dołączył radny Sebastian Nowicki wobec czego stan 
radnych zwiększył się do 15 osób. 
 Wójt Gminy Murów złożył gratulacje radnemu Hubertowi Szichta z okazji zdobycia tytułu 
Mistrza Oddziału w lotach Gołębi Pocztowych. 
 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania  
 
Ad. 3 
1)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów.
 Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 
XXII/153/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów., 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
2) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 
budżetu na rok 2016. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXII/154/2016 w 
sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2016, która stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 
3)  Członek Komisji Rewizyjnej Marek Jermakowicz odczytała projekt uchwały  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów wraz ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej w tej sprawie, po czym Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/155/2016w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 

 4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
 w  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 na obszarze gminy Murów na rok 2017,   po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 2 głosami ”wstrzymującymi się” podjęła 
uchwałę Nr XXII/156/2016 w  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2017, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2017 roku, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXII/157/2016 w 
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2017 roku, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
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w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, po czym 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/158/2016 w 
sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, która stanowi 
załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 
7)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono  odrębną własność 
co najmniej jednego lokalu, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/159/2016 w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono  odrębną własność 
co najmniej jednego lokalu, która stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. 
8)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dobrzeń Wielki, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/160/2016 w 
sprawie poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dobrzeń Wielki, która stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 
9)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta i zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Dąbrowa, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/161/2016 w 
sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom 
statusu miasta i zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa, która stanowi 
załącznik nr 13  do niniejszego protokołu. 
10)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Komprachcice w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Komprachcice, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/162/2016 w 
sprawie poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Komprachcice w sprawie wystąpienia do Prezesa 
Rady Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Komprachcice, która stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu. 
11)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Prószków w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady 
Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Prószków, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/163/2016 w 
sprawie poparcia idei zawartej w Apelu rady Gminy Prószków w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady 
Ministrów  uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 
Prószków, która stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu. 
12)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów, po czym zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały. 
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 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXII/164/2016 w 
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora 
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów która stanowi załącznik 
nr 16  do niniejszego protokołu. 
   
 
Ad. 4 Interpelacje nie zostały złożone. 
 
Ad. 5 
 Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą do Komisji Oświaty o pozostanie po 
posiedzeniu Rady Gminy w celu omówienia spraw oświatowych. 
 Radna Antonina Adamczyk ponowiła apel o informację przedstawiającą dokonanie przyłącza 
do kanalizacji. Na posiedzeniu Komisji ustalono, że przygotowana informacja zostanie przekazana Pani 
Sołtys wsi Stare Budkowice w celu rozpowszechnienia tejże informacji wśród mieszkańców. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz nawiązując do podjętej uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów stwierdził, że zarówno Sołtys jak i 
przewodniczący i członkowie Mniejszości Niemieckiej to funkcje, które winny być pełnione przez osoby 
nastawione na to, aby służyć ludziom, a nie ich konfliktować. 
 Wójt Gminy przedstawił wyjaśnienie odnoszące się do zarzutów przytoczonych przez 
skarżącego. Po czym wywiązała się dyskusja pomiędzy Wójtem Gminy a Sołtysem wsi Dębiniec.  
 Na zakończenie Wójt Gminy stwierdził, że gmina Murów posiada status gminy 
mniejszościowej, wobec czego Wójt popiera prawa Mniejszości Niemieckiej. 
 Nawiązując do możliwości zwiedzenia przez radnych przedsiębiorstwa Stora Enso Wood 
Products Sp. z o.o. w Murowie radna Barbara Proth zwróciła się do radnych o wyznaczenie terminu. 
 Radni jednogłośnie stwierdzili, że najbardziej dogodnym terminem byłoby zwiedzenie tartaku 
przed posiedzeniem Komisji w miesiącu styczniu. 
 Radni zwrócili się z prośbą o ewentualne zaznaczenie tego spotkania na zawiadomieniu o 
kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 Wójt Gminy Murów przedstawił informację na temat braku możliwości dzierżawy 
pojemników na śmieci od 1 stycznia 2017 roku oraz możliwości wystawiania pojemników z popiołem, 
stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
tejże informacji na łamach gazety lokalnej Echo Gminy Murów w celu rozpowszechnienia wśród 
mieszkańców gminy. 
 Radna Barbara Proth przekazała informację od mieszkańców Murowa, pracownicy firmy 
wywożącej odpady szantażują mieszkańców tym, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku nie będą odbierać 
metalowych kubłów na odpady komunalne. Zwróciła się z zapytaniem do Wójta czy firma może w taki 
sposób postępować?  
 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że dnia 24 listopada 2016 roku wystosowano pismo do firmy 
w tej sprawie, jednocześnie zaznaczając, iż w przypadku dalszego postępowania w ten sposób Gmina 
rozwiąże umowę, na koniec Wójt dodał „ tak być nie może”. 
 Radny Sebastian Nowicki również przekazał informację dotyczącą tego, że odpady selektywne 
od dwóch tygodni nie są odbierane z przedsiębiorstwa, którego jest właścicielem. 
 Radny Michał Golenia również zwrócił uwagę na problemy z firmą wywożącą odpady, często 
bywa tak, że nie odbierają odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie, wówczas mieszkańcy 
pozostawiają worki przed posesją, gdyż nie mają informacji kiedy firma to odbierze. Z kolei pojawia się 
kolejny problem, często w porach nocnych zwierzyna leśna niszcząc worki foliowe zanieczyszcza teren 
wokół posesji, a tym samym powoduje to kolejny problem polegający na tu, kto ma to uprzątnąć. 
 Wójt Gminy poinformował również o sytuacji, która miała miejsce w miejscowości Zagwiździe, 
pracownicy firmy Strach po dokonaniu selekcji odpadów wyjęli niestosowne przedmioty z worków i 
porzucili je przed posesją. 
 Radny Michał Golenia zwrócił uwagę na sytuację związaną z pozostawaniem kubłów na 
wjazdach do posesji. Problem ten był już niegdyś zgłaszany. Problem zgłosiła również radna Antonina 
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Adamczyk, dodając, iż należy egzekwować od firmy to co nam się należy”. Zwróciła również uwagę na 
bardzo słabą jakość worków na liście. 
 Radni złożyli wniosek odnośnie zaproszenia przedstawiciela firmy Strach na kolejne 
posiedzenie Rady Gminy w celu omówienia zasad odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Murów. 
 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy przekazała Wójtowi Gminy Murów klucze do mieszkania 
komunalnego w miejscowości Święciny. Mieszkaniec Święcin zmarł i lokal pozostał pusty. 
 Radna Barbara Proth poinformowała o możliwości pozyskania środków na założenie żłobka z 
programu Maluch 2017, dodała iż termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2016 roku, wobec 
czego należałoby się zastanowić nad tym i podjąć ewentualne prace z tym związane. 
 Radny Michał Golenia poparł ideę radnej Barbary Proth. 
 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie jakie są zamiary Urzędu wobec Przedszkola. Dodał 
również że jako członek Komisji Rewizyjnej zapoznał się z sytuacją związaną z budynkiem i potrzebami 
tego obiektu. 
 Wójt Gminy nawiązując do programu Maluch 2017 stwierdził, że zna zasady programu, 
niewątpliwie należałoby tam przeprowadzić remont, a całą inwestycję należałoby skończyć do 31 
grudnia 2017 roku. 
 Radny Sebastian Nowicki zgłosił problem związany z atakiem dzików na boisku w Murowie. 
Zwrócił się do Wójta z prośbą o podjęcie interwencji w zakresie zabezpieczenia boiska, gdyż jak dodał 
na chwilę obecną koszty są niewielkie, z upływem czasu zapewne wzrosną. Dodał również, iż dziki zryły 
boisko wzdłuż trybun, jest to zapewne związane z tym, iż w tym miejscu wykonano niegdyś drenaż, co 
mogło spowodować przebywanie tam pędraków, co stanowi pokarm dla dzików. 
 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 
udział w sesji  o godz. 1130 zamknął XXII Sesję Rady Gminy Murów. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 
Martyna Leja      /-/ Stanisław Onyszkiewicz 
 


