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P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2017 

z obrad XXV sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 23 marca 2017 r. 

 

 XXV Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w filii  Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Zagwiździu.  

 O godz. 10:00 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz otworzył  XXV sesję  

Rady Gminy Murów.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że obecnych jest 15 

radnych spośród 15.  

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: sołtysi z terenu gminy, 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. 

 

Porządek obrad: 

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 dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Zagwiździu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków; 

2) zmiany Uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV/226/2014 z dnia 13 marca 2014r. w 

sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora; 

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2018 środków 

stanowiących fundusz sołecki; 

4) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników 

przyrody i drzew z terenu Gminy Murów; 

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

6) zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów; 

7) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5.Wolne wnioski i zapytania. 

  

 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz. 

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

   

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

Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

Protokoły przyjęto bez uwag, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej 

działalności międzysesyjnej tj. w okresie 10.02.2017 r. do 22.03.2017 r., które stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu.  

 Wójt Gminy poinformował o zmianach zasad finansowania Ochotniczych Straży 

Pożarnych, a więc wcześniej podziału środków dokonywał Zarząd Główny Związku OSP, jednak 

po zmianie uprawnienie to przejął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

 Wójt Gminy przekazał informację w sprawie drogi w Starych Budkowicach przy ul. 

Grabickiej  

Która wymaga naprawy nawierzchni a jest własnością Skarbu Państwa, w związku z czym Wójt 

Gminy zapowiedział, iż będzie czynił starania ażeby tę drogę przejąć jako własność gminy. 

 Wójt Gminy w odniesieniu do spotkania z Wicemarszałkiem Rakoczym poinformował 

radnych o etapie realizacji zadania związanego z budową wodociągu w miejscowości Święciny. 

Prowod złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, otrzymał również wezwanie do złożenia 

wyjaśnień, na które złożył stosowne wyjaśnienia. W chwili obecnej wniosek jest na etapie 

oceny formalnej. Wójt poinformował również że zadanie znajduje się na liście zadań 

priorytetowych  

w WFOŚiGW w Opolu, czyli przyznano środki na ten cel. 

 Wójt Gminy poinformował, że Gmina ubiegała się o dofinansowanie na przebudowę 

dróg do gruntów rolnych w Murowie i w Radomierowicach z puli Funduszy Ochrony Gruntów 

Rolnych. Gmina otrzymała negatywną odpowiedź w tym zakresie, gdyż zdaniem Urzędu 

Marszałkowskiego drogi nie spełniają definicji drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zdaniem 

Marszałka w Murowie znajduje się zbyt dużo domów przy drodze, a w Radomierowicach 

znajduje się zbyt duże zakrzaczenie terenu.  

 Wójt Gminy poinformował o tym, że zamierzamy korzystać z nowoczesnego zakładu 

odbioru odpadów "EKO-REGION" sp. z o.o. w miejscowości Gotartów. Cena odpadów w 

Gortatowie  jest o ok. 40,00 zł/t tańsza, aniżeli w Opolu. Jest to rentowne pomimo dalszej 

odległości od gminy Murów. Poza tym Wójt Gminy powiedział, że tam w Gotartowie przyjmują 

wszystko, bo mają własną sortownię. Jak dodał Wójt w Gotartowie nie liczy się ilość oddanych 

odpadów, liczy się to ile można odzyskać do ponownego przetworzenia. Różnicę stanowi to, że 

firma odbiera odpady w pojemnikach w różnych kolorach. Istnieje możliwość oddawania 

popiołu, a zimą do pojemnika z popiołem można wrzucać odpady BIO typu obierki, liście. To 

czy będziemy mogli zmienić dotychczasowego odbiorcę odpadów komunalnych z terenu gminy 

Murów, o tym zadecyduje Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 marca na Sesji Sejmiku 

Województwa Opolskiego. Wójt wspomniał również o podziale na regiony dokonanym przez 

Zarząd Województwa Opolskiego. Gmina Murów należy do rejonu Kluczbork, w związku z 

czym, jeżeli pozostaniemy w Opolu utracimy jako gminy możliwość uzyskania innych środków 

na realizację zadań typu: budowa PSZOK, kanalizację i inne. 
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 Wójt Gminy odnosząc się do lokalizacji budowy PSZOK-u poinformował, że istnieje 

możliwość budowy punktu obok oczyszczalni ścieków w Murowie. 

 W dalszym części sprawozdania Wójta Gminy, przedstawił informację na temat 

realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice. Ważnym 

punktem w chwili obecnej jest uzyskanie efektu ekologicznego do końca maja 2017 roku, 

oznacza to że gmina ma obowiązek zebranie 40 użytkowników sieci kanalizacji, którzy dokonają 

przyłącza do sieci, a tym samym staną się jej użytkownikami. W przeciwnym przypadku gmina 

będzie zobligowana do zwrotu przyznanej na ten cel pożyczki do WFOŚIGW w Opolu w 

wysokości przekraczającej kwotę 3 000 000,00 zł. Na chwilę obecną jest 8 użytkowników, kilka 

jest w trakcie wykonywania przyłączy. Z powodu wykonywania przyłączy zdarzały się telefony 

mieszkańców Starych Budkowic do spółki PROWOD z prośbą o wykonanie tych przyłączy na 

koszt gminy. Jest to zachowanie niepoprawne.  

 Radny Michał Golenia przyznał że osobiście nie spotkał się z deklaracjami 

mieszkańców, że nie mają zamiaru przyłączenia się do sieci. 

 Wójt Gminy poinformował, iż niemal codziennie otrzymuje telefony bądź również  

deklaracje w formie pisemnej z zapewnieniem, że mieszkańcy nie mają zamiaru przyłączenia 

się. 

 Radna Antonina Adamczyk poruszyła kwestię wykonanej przez wykonawców 

kanalizacji pracy określając to „fuszerą” przy Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach. Jak się 

okazuje w momencie pracy związanej z wykonywaniem przyłączy pojawia się problem 

dotyczący tego że nie ma rury do Ośrodka Zdrowia, w związku z czym nie ma nawet możliwości 

wykonania przyłącza. Radna skierowała zapytanie do Wójta: czy jest możliwość aby 

wykonawca to poprawił i zgodnie z mapą to wykonał, czy jest to okres gwarancji. 

 W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy stwierdził, że Ośrodek Zdrowia  nie był 

planowany do przyłączenia do sieci w I etapie, zostało to zmienione ze względu na liczbę 

użytkowników.  

 Radna Antonina Adamczyk zadała pytanie kto za to wszystko zapłaci? 

 Wójt Gminy stwierdził, że żaden mieszkaniec nie zapłaci za gminę, bo w tym 

przypadku to gmina płaci za mieszkańców, gdyż gmina zapłaciła za projekt który powinien być 

wykonany przez nich indywidualnie. Jest to objęte gwarancją. 

 Wójt Gminy poinformował, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12 zostało umówione 

spotkanie i po tym spotkaniu Wójt Gminy zadeklarował przekazanie informacji w tej sprawie. 

 Radna Antonina Adamczyk nawiązując do sytuacji związanej z brakiem przyłączy do 

sieci stwierdziła jednoznacznie, że  w takim przypadków należy zastosować karę finansową, 

gdyż przyłączenie jest obowiązkiem mieszkańców. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta z zapytaniem o to jak jest plan działania 

w sprawie związanej z kanalizacją w Starych Budkowicach, co jeżeli mieszkańcy nie przyłączą 

się, a tym samym nie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, a co za tym idzie, konieczność 

zwrotu udzielonej pożyczki na ten cel. Radny Nowicki przypomniał, że w poprzedniej kadencji 

razem z radnym Mariuszem Kotulla był sceptyczny, z tego względu, że  

zdaniem radnego Nowickiego zabrakło edukacji w tym zakresie, komunikacji z mieszkańcami 

w zakresie informacji o tym, że wiąże się to z kosztami. Radny poruszył kwestię związaną z 
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brakiem uregulowania na terenie gminy Murów w zakresie odprowadzania ścieków. Radny 

Nowicki dodał również, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której to gmina będzie zobligowana 

do zwrotu środków przyznanych w formie pożyczki na ten cel. Radny nawiązał również do 

istniejącego problemu związanego z brakiem wywozu ścieków do oczyszczalni ścieków w 

Murowie, gdyż zazwyczaj działa to na zasadzie wywozu na pole, jego zdaniem w tej sytuacji 

powinna być nałożona kara z mocy prawa. 

 Wójt Gminy w odpowiedzi na powyższe stwierdził, iż temat kanalizacji to rezultat 

zebrań wiejskich oraz konsultacji. Odnosząc się do braku Regulaminu w zakresie 

odprowadzania ścieków na terenie gminy stwierdził stanowczo, iż takiego regulaminu, nie ma 

i nie będzie, gdyż u nas obowiązuje uchwała Rady Gminy. A co do wywozu ścieków to zajmują 

się tym firmy, które posiadają pozwolenie podpisane przez Wójta, a tym samym mają na to 

zgodę. 

 Kwestię prawną związaną z utrzymaniem porządku w gminach wyjaśnił radca prawny 

Waldemar Leśniewski. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy odnośnie tego, czy 

planuje się podłączenie do sieci  budynku przedszkola i restauracji. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że owszem w tym roku, jednak nie w tym okresie. 

 Radna Barbara Proth zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji na temat 

naborów związanych z termoizolacją. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że będzie przygotowywany projekt 

ogólny dla całej gminy. Zalicza się do niego obiekty takie jak: remiza, Urząd Gminy, szkoły  

i przedszkola. 

 Radny Marek Jermakowicz zadał pytanie odnośnie spotkania z przedstawicielami 

Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wjazdu na tartak od strony Grabczoka, czy jakieś 

ustalenia zostały określone. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że dotyczy to jedynie odcinka drogi od bramy w kierunku 

skrzyżowania w stronę Murowa. Od bramy wjazdowej na tartak w kierunku Grabczoka nadal 

będzie obowiązywać tonaż 5t. 

 Radny Marek Jermakowicz poruszył kwestię omawianą na poprzednich sesjach Rady 

Gminy odnośnie zaadaptowania duktu leśnego na drogę przez tartak. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż tartak z tego zrezygnował. 

 Radna Ewa Foruna – Ptasiewicz zadała pytanie Wójtowi Gminy odnośnie tego czy 

wodociąg w Święcinach będzie w 2017 roku zgodnie z zapewnieniami. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że w 2017 roku na pewno nie zostanie wybudowany. 

 Radny Marek Jermakowicz zwrócił uwagę na brak chodnika przy drodze pomiędzy 

Murowem a Grabczokiem, co niewątpliwie stanowi zagrożenia dla uczestników ruchu i 

użytkowników tej drogi.  

 Wójt Gminy, że powyższy temat zostanie rozważony. 

 Radny Jerzy Kiryczuk zadał pytanie odnośnie drogi przez Hutę na ul. Robotniczej,  a 

dokładnie czym Urząd Marszałkowski kierował się stwierdzając że znajduje się tam zbyt dużo 

zabudowań. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że droga miała zostać wybudowana ze środków FOGR, gdyż 
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stanowi drogę dojazdową do pól. Marszałek stwierdził, że dojazd znajduje się od strony boiska, 

co zdaniem Wójta jest niezgodne z mapą ewidencyjną. Wójt Gminy poinformował, ze 

wystosowano odwołanie w tej sprawie. Droga ta posiada kilku właścicieli – PKP, właściciel 

prywatny oraz własność gminy.   

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 Przewodniczący rady Gminy zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 3 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Zagwiździu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Zagwiździu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

 Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych - 14 głosami „za”, 1 głosem 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXV/178/2017 w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu na prace 

konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków., która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV/226/2014 z dnia 13 marca 2014r. w 

sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora po czym zarządził 

głosowanie na projektem. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXV/179/2017 w zmiany Uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV/226/2014 z dnia 13 marca 

2014r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, która 

stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 

3)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w 

sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2018 środków 

stanowiących fundusz sołecki po czym zarządził głosowanie na projektem. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXV/180/2017 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 

2018 środków stanowiących fundusz sołecki., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w 

sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomników przyrody i drzew z terenu Gminy Murów, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”,1 głosem „wstrzymującym się”  

podjęła uchwałę Nr XXV/181/2017 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i 
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konserwacyjnych pomników przyrody i drzew z terenu Gminy Murów,  która stanowi załącznik 

nr 8  do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w 

sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, po czym 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”,  

1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXV/182/2017 dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  która stanowi załącznik nr 9  do 

niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w 

sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Murów, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXV/183/2017w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Murów która stanowi załącznik nr 10  do 

niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały w 

sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXV/184/2017 w ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych, która stanowi załącznik 

nr 11  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5 

 Radni poruszyli kwestię związaną z omawianiem spraw na posiedzeniach Rady Gminy, 

szczególną uwagę zwrócili na ochronę danych osobowych. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji na 

temat przystanku w miejscowości Święciny. Zdaniem radnej Fortuny-Ptasiewicz mieszkańcy w 

chwili obecnej znajdują się w sytuacji, w której nie posiadają budulca do jego budowy, pomimo 

wcześniejszych zapewnień, że on będzie. Poprosiła Wójta o to, aby nie utrudniać mieszkańcom 

czegoś co mają zamiar wykonać we własnym zakresie.  

 Wójt Gminy odpowiedział, że nie zabronił niczego mieszkańcom w tej kwestii, jedynie 

zwrócił się z pismem o uzasadnienie potrzeby budowy tegoż przystanka. Wójt wyjaśnił że 

przedsięwzięcie to stanowi inwestycję, idą za tym dodatkowe koszty, między innymi: projekt 

na zjazd na drogę powiatową to koszt ok. 5 000,00 zł. Wójt zapowiedział, że jeżeli będzie 
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wyrażona wola mieszkańców i uzasadniona potrzeba z ich strony to wówczas przystanek ten 

powstanie. Odbędzie się to jednak kosztem mieszkańców Grabic i Kęszyc, w sensie takim, że 

należałoby wówczas dokonać przesunięć środków w budżecie z działalności świetlicowej na 

budowę przystanka. Poza tym zdaniem Wójta w chwili obecnej w miejscowości Święciny 

autobus wożący dzieci do placówek grzecznościowo zatrzymuje się w różnych miejscach, nie 

zawsze w miejscach do tego przeznaczonych. 

 Sołtys Karina Dambowy stwierdziła, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której to 

budowa przystanka miałaby odbyć się ze środków przeznaczonych na świetlicę w Grabicach. 

Odnośnie miejsca zatrzymywania stwierdziła stanowczo, że nieprawdą jest, że autobus 

zatrzymuje się w różnych miejscach, gdyż zatrzymuje się tylko koło jednej rodziny.  

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zaapelowała o rozważenie powyższej sprawy poprzez 

pryzmat dobra dzieci. 

 Radny Michał Golenia zaapelował o wnikliwe zbadania powyżej przedstawionej 

sprawy. 

 Radny Jerzy Kiryczuk że istnieją normy prawne w zakresie utworzenia przystanku, 

wiąże się z tym uzgodnienia  z Komisją Ruchu Drogowego.  Głównie w tej sytuacji chodzi o 

bezpieczeństwo użytkowników. 

 Sołtys Karina Dambowy odpowiadając na powyższe, stwierdziła, że w chwili obecnej 

bezpieczeństwo jest zagrożone z tego względu, że dzieci czekając na autobus stoją na drodze. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zapowiedziała złożenie formalnego wniosku w 

sprawie budowy przystanku w miejscowości Święciny. 

  Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z apelem do przedstawiciela prasy lokalnej 

odnośnie informacji na łamach kolejnego numeru w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacji 

oraz przedstawienia zagrożeń finansowych dla Gminy wynikających z niedopełnienia 

obowiązku. 

 Radna Antonina Adamczyk zwróciła uwagę na potrzebny remont schodów przy 

Ośrodku Zdrowia w Starych Budkowicach, jak poinformowała ostatnio miała miejsce 

nieprzyjemna sytuacja, w której to osoba spadła ze schodów i zapowiedziała złożenie skargi w 

tej sprawie. Radna powiedziała, że Wspólnota nie jest w stanie wykonać podestu z własnych 

środków.  

 Wójt odnosząc się do powyższego stwierdził, że wykonano już remont w środku, teraz 

należy się skupić na remoncie na zewnątrz. 

 Radny Michał Golenia poruszył kwestię związaną z zapowiadaną niegdyś wymianą 

punktów świetlnych na LED. 

 Wójt odpowiedział, że obecnie gmina będzie zakładać oprawy oświetleniowe zwykłe, 

energooszczędne w Murowie i w Zagwiździu. 

 Radny Michał Golenia zapytał o wykonanie mikrodywanika zaplanowanego w Starych 

Budkowicach. 

 Wójt odpowiedział, że zadanie planuje się na lipiec, sierpień bieżącego roku. 

 Radna Anna Kuczera poruszyła kwestię związaną ze sprzedażą mieszkania obok Urzędu. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkanie zostało sprzedane. 
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 Radna Anna Kuczera nawiązała do warunków panujących w GOPS oraz jakie kroki 

zostały podjęte w związku z zaleceniami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Wójt Gminy stwierdził, iż kierownik GOPS winna wykazać więcej inicjatywy w tej 

sprawie, ponieważ „chcieć to wszyscy chcą”. 

 Radna Anna Kuczera złożyła podziękowania pani Dyrektor gimnazjum w Zagwiździu 

oraz Radzie Pedagogicznej za odnowienie klas we własnym zakresie. Materiały zostały 

zakupione z budżetu gimnazjum. Zaapelowała do Wójta o rozważenie propozycji gratyfikacji 

osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu w postaci dni wolnych. 

 Wójt Gminy stwierdził, iż decyzja ta należy do dyrektora placówki. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek odnośnie przyznania środków finansowych na 

utwardzenie i wyrównanie placu znajdującego się w Zagwiździu przed remizą strażacką. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu w celu wykonania znaków poziomych na skrzyżowaniu w miejscowości 

Zagwiździe w celu poprawy bezpieczeństwa. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na nieestetyczny wygląd i brak dbałości o teren 

Odlewni w Zagwiździu przez obecnego właściciela. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz złożyła wniosek w sprawie naprawy drogi w 

miejscowości Radomierowice przy ul. Wiejskiej naprzeciw remizy strażackiej. 

 Radna Lidia Urban poruszyła kwestię związaną z rozważeniem sprawy dotyczącej 

utworzenia przystanku przy ul. Wiejskiej obok posesji p. Białczak w miejscowości Nowe 

Budkowice. Zapytała również Wójta czy nie istniałaby możliwość utworzenia dodatkowego 

kursu do Nowych Budkowic. 

 Radny Marek Jermakowicz nawiązał do sprawy związanej z przekazywaniem placów 

zabaw na sołectwa, gdyż były oględziny i co dalej w tej sprawie. 

 Wójt odpowiedział, że jest to w trakcie realizacji. 

 Radny Marek Jermakowicz zapytał Wójta o to czy podjęto działania w kierunku 

uporządkowania terenu w miejscowości Grabczok przy budynku byłej szkoły, chodzi o odpady. 

 Wójt Gminy powiedział, że  dokonano wizji terenowej i okazało się że w workach 

znajduje się szkło. 

 Radny Hubert Szichta złożył wniosek w sprawie zaproszenia do uczestnictwa  

w kolejnym posiedzeniu Rady Gminy Murów kierownika Obwodu nr 2 w Kotorzu Wielkim 

(Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu) Pana Józefa Halupczok w celu omówienia spraw 

związanych z utrzymaniem dróg w gminie Murów, wycinką drzew i krzewów w rowie na trasie 

Morcinek-Zagwiździe oraz innych  spraw należących do zadań Zarządu Dróg Powiatowych. 

 Sołtys wsi Zagwiździe Piotr Gollenia poinformował o sytuacji, która miała miejsce w 

dniu 22 marca 2017 roku w Zagwiździu na ul. Murowskiej. W samochodzie ciężarowym 

przewożącym drewno doszło do rozszczepienia z naczepą w wyniku czego naczepa 

„bezwładnie” poruszała się po drodze. Jak poinformowała Sołtys do takiego zdarzenia doszło 

już drugi raz na tej samej ulicy. Zdaniem wnioskującego przyczyną zajścia jest fatalny stan dróg. 

Prosił o interwencję w tej sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.  
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W związku z powyższym sołtys zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie, dodał 

iż Policja została o tym fakcie poinformowała. Sołtys dysponuje również dokumentacją 

fotograficzną w tym zakresie. 

 Radna Anna Kuczera zapytała Wójta o przetarg na salę gimnastyczną w Zagwiździu. 

 Wójta Gminy stwierdził, że na następnym posiedzeniu Rady Gminy udzieli odpowiedzi 

w tym zakresie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zapytał jak wygląda sprawa 

związana z pracami na kolei w związku z zamiarem odtworzenia linii kolejowej. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że prace aktualnie trwają na wysokości Mańczoka. 

  

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując 

uczestnikom za udział w sesji  o godz. 12.15 zamknął XXV Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Martyna Leja          /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


