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P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2017 

z obrad XXXI sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 28 września 2017 r. 

 

  

XXXI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Murów odbyła się w sali USC Urzędu Gminy Murów.

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 14:00 otworzył XXXI sesję Rady 

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni – radny Marek Jermakowicz, radny Sebastian Nowicki, radna Barbara Proth oraz radny 

Andrzej Trzeciak. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Zagwiździu Pani Gabriela 

Kania, sołtys wsi Zagwiździe Pan Piotr Gollenia, Skarbnik Gminy Teresa Kuca, Sekretarz Gminy Sylwia 

Dydzik, inspektor Urzędu Gminy ds. budownictwa i mienia gminy – Rafał Leja zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017; 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017-2021. 

2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

3. Wolne wnioski i zapytania. 

  

Rada Gminy w obecności 11 radnych - 11 głosami „za” przyjęła  porządek obrad. 

 Do grona radnych dołączyli radni: Marek Jermakowicz, Sebastian Nowicki, Barbara Proth wobec 

czego stan radnych zwiększył się do 14 osób. 

 

Ad. 1 

 

1)   Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów w roku 2017.  Zmiany te polegają na zmniejszeniu wydatków budżetu w wysokości 86 781,58 zł, 

w tym z kwocie 4081,58 z działu 750 – Administracja publiczna i 82 700,00 zł z działu 900 Gospodarka 

ściekowa i ochrona środowiska. Natomiast zwiększa się wydatki budżetu w wysokości 86 781,58 zł w 

dziale 926 Kultura fizyczna i obiekty sportowe. Środki te są przeznaczone na realizację zadania pn. 

Budowa sali gimnastycznej w Zagwiździu. 

 Radna Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem co dalej z remontem dworca PKP w Murowie. 

 Skarbnik Gminy udzielając odpowiedzi stwierdziła że remont dworca PKP w Murowie jest ujęty w 

wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją 1.1.2.4, poza tym zmiany 

budżetowe dokonywane są w ramach tych środków, które posiadamy. 

 Wójt Gminy stwierdził, że gdyby były nabory i możliwości pozyskania środków zewnętrznych 

wówczas wkład gminy pozostanie. Zdaniem Wójta Gminy w 2018 roku zostanie ogłoszony nabór przez 

Ministerstwo na budowę wodociągów wiejskich. Wójt Gminy poinformował również, o tym że otrzymał 

pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie kolejnych naborów z dofinansowanie w wysokości 63,63% 

z przeznaczeniem na świetlice i sale wiejskie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził jednoznacznie, że wszystko to zbyt 
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długo trwa. Co w sytuacji kiedy Marszałek zadecyduje o tym, by dofinansowania nie udzielić, co 

z wodociągiem? 

 Wójt Gminy stwierdził, ze to nie jego wina ani mieszkańców, że nie został ogłoszony nabór na ten 

cel. 

 Radna Antonina Adamczyk odnosząc się do powyższego stwierdziła, że „gmina Murów siedzi 

w oślej ławce w każdym projekcie”.  

 Do grona dyskutujących dołączyła radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz, która to podkreśliła że budowa 

wodociągu to zadanie własne gminy. 

 Radny Sebastian Nowicki dodał, że na wcześniejszych posiedzeniach radni zadecydowali o tym, że 

jeżeli na wodociąg w Święcinach nie otrzymamy dofinansowania to wówczas będzie to zadanie 

wykonane z środków własnych gminy.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że Wójt Gminy zadeklarował, że 

jeżeli do dnia 19 listopada b.r. nie rozstrzygnie się sprawa dofinansowania na budowę wodociągu 

wówczas zadania to zostanie wykonane z środków własnych. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz stwierdziła, ze mieszkańcy stracili wiarę w to, że zadanie to 

zostanie wykonane. Poinformowała również o tym, ze mieszkańcy przekazali sprawę do sądu 

z powództwa cywilnego. 

 Wójt Gminy poinformował, że jest w posiadaniu całej sterty dokumentów związanych z zamiarem 

budowy wodociągu w miejscowości Święciny. 

 Radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji z przetargów w sprawie 

budowy Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu 

przy ul. Lipowej 68. 

 Inspektor ds. budownictwa i mienia gminy Rafał Leja przedstawił informacje z postępowań 

przetargowych, uwzględniając takie informacje jak: środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne, ilość 

złożonych ofert, oferowane cenny brutto przez poszczególnych składających oraz okres gwarancji bądź 

rękojmi. Poinformował również o zmianach w dokumentacji w poszczególnych przetargach. 

Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy był wykonywany kosztorys inwestorski, jeżeli tak to na 

jakim poziomie cenowym się kształtował? 

 Inspektor Rafał Leja odpowiedział, że był taki kosztorys wykonany, wartość kosztorysowa 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosiła 3 530 000 ,00 zł. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie jak zmieniła się wartość kosztorysowa po zmianach 

dokonywanych w dokumentacji zadania. 

 Inspektor Rafał Leja odpowiedział, że wartość kosztorysowa nie uległa zmianie. 

 Radny Michał Golenia analizując przedstawione dane stwierdził, że firma 4 razy oferowała 

najniższą cenę, a w chwili obecnej kwota jest dużo wyższa (o 500 000,00 zł w stosunku do I przetargu) 

przy znacznie okrojonym zakresie prac. 

 Wójt Gminy stwierdził, że ceny wzrastają z powodu inflacji. Poza tym należy wziąć pod uwagę 

wzrost płac, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost cen paliwa.  

 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że przypatrując się sytuacji związanej z budową Sali 

gimnastycznej w Zagwiździu uważa, że jego zdaniem kosztorys początkowy był zaniżony 

i niedoszacowany i z tego wynikają te wszystkie problemy. Radny Nowicki stwierdził, że w roku 2016 kiedy 

to był ogłaszany I przetarg na rynku budowalnym nie było hossy. Zmiany w dokumentacji budowlanej 

zdaniem radnego są fundamentalne, dochodzi zmiana sposobu użytkowania i określił  to mianem 

„kadłubek projektu” w stosunku do pierwotnej wersji. Radny uważa, że z pierwszej koncepcji została 

jedynie baza, a pozbyliśmy się serca tego obiektu. Odniósł się również do kwestii związanej ze zmianą 

podłogi w budynku z parkietu dębowego na wykładzinę PCV twierdząc, że podłoga jest istotnym 

elementem sali. Zdaniem radnego formuła zadania nie została dobrze przeprowadzona. 
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 Radny Jerzy Kiryczuk odnosząc się do przedmówców stwierdził, że kosztorys został wykonany na 

podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR-ów), w związku  z czym nie ma mowy o 

niedoszacowaniu zadania. Radny stwierdził, że tego rodzaju inwestycji nie wykonuje się na przestrzeni 

kilku lat, bo niesie to ze sobą wiele problemów.  Poza tym koszty paliwa czy materiałów budowlanych nie 

podrożały aż o tyle, żeby móc stwierdzić, ze to właśnie tego rodzaju koszty spowodowały oferowaną 

cenę. Radny Kiryczuk uważa, że rezygnując z przedstawianych wcześniej rozwiązań w zakresie 

wyposażenia sali cofniemy się o jakieś 20 lat wstecz. Zdaniem radnego w dzisiejszych  czasach nikt nie 

zakłada wykładziny PCV w tego rodzaju obiektach, dodał również, że w chwili obecnej konieczne jest 

zwiększenie środków na budowę „szałasu”.  

 Radny Michał Golenia powiedział, że analizował postępowania przetargowe w innych gminach 

i ceny budowy tego rodzaju obiektów wahały się w granicach od 2 800 000,00 zł do 4 000 000,00 zł. 

 Radny Sebastian Nowicki przypomniał fakt o tym, że radni spotykali się w sprawie budowy sali 

gimnastycznej i to na tych spotkaniach zapadła decyzja o tym, że podłoga będzie wykonana  z parkietu, 

teraz jednak nastąpiła rezygnacja z parkietu na rzecz wykładziny PCV. Stwierdził również, że nie wzięliśmy 

projektu typu Hi Tech, a miało być schludnie, estetycznie, funkcjonalnie.  Zdaniem radnego gmina w 

kolejnych pięćdziesięciu latach nie wybuduje innej sali bo po prostu gminę na to nie stać. Ten obiekt 

„miał żyć” poza czasem lekcyjnym. Zdaniem radnego albo „coś robić dobrze, albo wcale”. To miało służyć 

przyszłym pokoleniom, a teraz mówi się, że zrezygnowano z części wyposażenia m. in. zmniejszono ilość 

szafek w szatniach, zmniejszono wyposażenie siłowni, to wszystko wpływa na funkcjonalność tego 

obiektu. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem tego obiektu, jak i  kwestie wyposażenia sali 

zostały omówione na licznych spotkaniach Rady Gminy, w chwili obecnej wynika że znaczna część została 

odrzucona. 

 Radny Marek Jermakowicz wracając do kwestii związanej z rodzajem podłogi w sali – wykładziny 

PCV zwrócił się z zapytaniem czy ten rodzaj podłoża jest odpowiedni dla tego rodzaju obiektu. 

 Inspektor Rafał Leja udzielając odpowiedzi, że będzie to posadzka sportowa podwójnie 

legarowana z wykładziny PCV, jednak nie jest w stanie więcej powiedzieć, gdyż nie jest fachowcem w tej 

dziedzinie. 

 Radny Marek Jermakowicz zwrócił uwagę na liczbę szafek – obecnie 30, czy ta liczba wystarczy 

oraz czy można organizować turnieje w takich obiektach. 

 Radny Michał Golenia poruszył dwie kwestie – sala jest obiektem potrzebnym w gminie, to sprawa 

bez dyskusji, gdyż takiego obiektu nie posiadamy, ale czy ktoś kiedykolwiek nie zakwestionuje sytuacji 

związanej z ceną. Poruszył również kwestię już niegdyś omawianą na posiedzeniach – sala typu „tunel”. 

Cena jednego takiego obiektu to koszt w granicy 1 400 000,00 zł, wówczas możliwym działaniem byłaby 

budowa trzech takich obiektów w gminie. 

 Radny Sebastian Nowicki przychylając się do powyższej propozycji stwierdził, że sale typu „balon” 

w dzisiejszych czasach cieszą się ogromnym powodzeniem. Poza tym nieprawdą jest, że nie spełniają 

standardów, za przykład tego typu sali podał Liceum nr 3 w Opolu, przy którym taki obiekt się znajduje.  

Wójt Gminy stwierdził, że radni przeczą temu o co walczyli, gdyż wcześniej Wójt proponował salę o 

wymiarach 12x24m, to radni zadecydowali o budowie sali o większych wymiarach, a teraz powstał 

problem. Ponadto plan zagospodarowania przestrzennego gminy Murów nie pozwala na zastosowanie 

takiego rozwiązania. 

 Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię dotyczącą funkcjonowania szkoły podstawowej 

w Zagwiździu, co w sytuacji, jeżeli za dwa lata w chwili zakończenia edukacji klas gimnazjalnych zapadnie 

decyzja o likwidacji placówki, co wtedy z salą?  

 Radna Anna Kuczera stwierdziła, że sala będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców 

gminy. 

 Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Zagwiździu Gabriela Kania poinformowała, że w chwili 

obecnej pomimo braku sali w szkole odbywają się liczne zajęcia sportowe typu tańce, ćwiczenia i jest na 
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to zapotrzebowanie. 

 Wójt Gminy skierował zapytanie do pani Dyrektor czy jeżeli powstanie sala czy istnieje realna 

szansa na to, że zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do szkoły w Zagwiździu? 

 Dyrektor Gabriela Kania stwierdziła, że z pewnością będzie to stanowić ważny aspekt przy wyborze 

szkoły, poza tym często jest tak, że „duże, ładne kusi”. Dodała również, że nie ma takiego miejsca w 

gminie, żeby się spotkać. 

 Radny Hubert Szichta przedstawił dane w zakresie liczby urodzeń dzieci należących obwodowo do 

placówki w Zagwiździu w poszczególnych latach i kształtuje się to następująco: 

2010 rok – 13 dzieci ( do klasy I uczęszcza 5 dzieci) 

2011 rok – 9 dzieci 

2012 rok – 11 dzieci 

2013 rok – 9 dzieci 

2014 rok – 10 dzieci 

2015 rok – 11 dzieci 

2016 rok – 4 dzieci 

2017 rok – 9 dzieci 

 Wobec powyższego czy szkoła w Zagwiździu ma szanse na funkcjonowanie? 

 Dyrektor Gabriela Kania odnosząc się do powyższego stwierdziła, że coraz częściej pojawiają się 

sytuacje powrotów z zagranicy przez co liczba dzieci wzrasta. 

 Radny Hubert Szichta zasugerował, czy nie warto by pomyśleć o doposażeniu pozostałych 

placówek szkolnych i przedszkolnych (Murów, Stare Budkowice), gdyż z wizji terenowej Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Murów wynika, iż są znaczne niedobory w tym zakresie w szkole w Starych 

Budkowicach i w Murowie. Radny skierował zapytanie czy może otrzymać zapewnienie, że środki na 

doposażenie tych placówek zostaną zapewnione. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiedziała, że wszelkie środki zostaną określone w projekcie 

budżetu na rok 2018, w tej chwili zaś nie jest w stanie zadeklarować tych środków.  

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie czy koniecznym  działaniem jest wprowadzenia zmian 

w budżecie z przeznaczeniem na budowę sali w chwili obecnej czy nie można by tego dokonać w roku 

2018. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiedziała, że jest to działanie koniecznie, ze względu na to, iż 

w momencie podpisania umowy z wykonawcą muszą być zabezpieczone środki w budżecie, nie ma innej 

możliwości. 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017. 

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  9 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się” 

oraz 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXI/217/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów 

w roku 2017, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

2)  Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017-2021. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017-2021. 

  Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  9 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 

1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXI/218/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Murów na lata 2017-2021, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

  

Ad. 2 

 Interpelacje nie zostały złożone. 
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Ad. 3   

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1545 zamknął XXXI Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


