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P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2017 

z obrad XXXII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 26 października 2017 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 10:00 otworzył XXXII sesję  Rady 

Gminy Murów. 

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

uchwał. Nieobecni – radny Marek Jermakowicz, radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz, radny Henryk Gaweł, 

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) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017, 

2) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, 

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Starych Budkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Budkowicach, 

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Murowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Murowie, 

5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024. 

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2016/2017. 

6.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

7.Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o zmianie porządku obrad, 

który to przedstawia się następująco: 

 

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) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017, 

2) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, 

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Starych Budkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Budkowicach, 

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Murowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Murowie, 
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5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024; 

6) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pt. „Inwentaryzacja przyrodnicza w 

zabytkowym parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku  

w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne”; 

7) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murów 

instrumentem płatniczym. 

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2016/2017. 

6.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

7.Wolne wnioski i zapytania. 

 

 

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

  

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Radnych w sprawie przyjęcia protokołów z  obrad poprzednich sesji. 

 Protokoły przyjęto bez uwag. 

 

 

Ad. 2  

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 21.09.2017 r. do 26.10.2017 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Na początku wystąpienia Wójt Gminy zaapelował do sołtysów, aby do dnia 27 października 

2017 roku dostarczyć do Urzędu Gminy listy z podpisami mieszkańców w sprawie gabinetu 

rehabilitacyjnego w miejscowości Zagwiździe. 

 Do grona radnych dołączył radny Marek Jermakowicz, wobec czego stan radnych zwiększył się 

do liczby 12. 

 Wójt Gminy odniósł się do sprawy poruszanej na spotkaniu z sołtysami w sprawie potrąceń za 

nieobecność na sesjach. Wójt Gminy poinformował, że zostanie przedłożony projekt uchwały Rady 

Gminy w sprawie potrąceń dla sołtysów. Zostaną pomniejszone z 35% na 10% za każdą nieobecność na 

sesji Rady Gminy. 

 Wójt Gminy poinformował również o planowanym spotkaniu z Dyrektorem Stowarzyszenia 

Aglomeracji Opolska w przyszłym tygodniu i zapowiedział, że jeżeli nadal będzie negatywna decyzja  

w sprawie dworca PKP w Murowie i przeznaczenia środków na ten cel wówczas Wójt zapowiedział, że 

wystosuje prośbę o wystąpienie z Aglomeracji Opolskiej. Dodał również, iż na początku działalności 

Stowarzyszenia były deklaracja co do wspomagania w zakresie finansowym w różnych obszarach, tj.: 

drogi, przedszkola, na chwilę obecną nie ma nic. Zdaniem Wójta największym beneficjentem tegoż 

stowarzyszenia jest Miasto Opole. 

 Do grona radnych dołączyła radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz, wobec czego stan radnych 

zwiększył się do liczby 13. 

 Wójt Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu  

23 października 2017 roku był obecny Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, który 

wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 6 000,00 zł na zakup radiowozu. 

 Rada Gminy wyraziła zgodę, w związku z czym kwota 6 000,00 zł została uwzględniona  

w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Murów na rok 2017. 
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 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 

Ad. 3 

 Wójt Gminy poinformował, że pracownicy Urzędu, kierownicy i pracownicy jednostek 

organizacyjnych 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 pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższa informacja stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący Rady Stanisław Onyszkiewicz poinformował, iż oświadczenia radnych zostały 

złożone w terminie i zostały przekazane do Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu celem dokonania 

analizy. Przewodniczący Rady poinformował, że w oświadczeniu Przewodniczącego stwierdzono, że nie 

wykazano czy wymienione tam składniki majątkowe stanowią małżeńską  wspólność majątkową czy 

majątek odrębny, jednakże analiza merytoryczna nie wykazała naruszeń przepisów prawa  i nie dała 

podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie. 

 

Ad. 4 

 

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

Murów w roku 2017.  

 Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały uległ zmianie w stosunku do projektu 

przedstawianego na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy o kwotę 22 300,00 zł po stronie 

dochodowej. 

 Radni przyjęli bez uwag przedstawiony projekt uchwały po czym Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Murów na rok 2017. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę Nr XXXII/219/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017, która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

2)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku 

od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi 

się” podjęła uchwałę Nr XXXII/220/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od tego podatku, która stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

3)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Budkowicach, po czym zarządził głosowaniem na projektem tej 

uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXII/221/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Starych Budkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych 

Budkowicach która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową w Murowie, po czym zarządził głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  
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Nr XXXII/222/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Murowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Murowie, która 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020 z 

perspektywą do roku 2024. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę Nr XXXII/223/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Murów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację w partnerstwie projektu pt. „Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w 

Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne”. 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wyżej wymienionym projektem 

uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi 

się” podjęła uchwałę Nr XXX/224/2017 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie 

projektu pt. „Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Gierałcicach, ochrona in situ w 

zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne”, która stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murów instrumentem płatniczym.

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 

Gminy Murów instrumentem płatniczym. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXII/225/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Murów instrumentem płatniczym, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

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

 W trakcie przerwy obrady opuściła radna Lidia Urban, wobec czego stan radnych zmniejszył 

się do liczby 12 osób. 

 

Ad. 5 

 

 Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację  

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2016/2017. Przekazano 

informację 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, 

rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne); 

• Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi; 

• Bazy placówki; 

• Przeprowadzonych remontów; 
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• Osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach (w szczególności zwrócono uwagę na 

reprezentowanie 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 gimnazjalnego (w przypadku placówki gimnazjalnej); 

• Organizowanych wycieczek i uroczystości; 

• Podejmowanych działań promocyjnych placówek 

• Analizy wyników nauczania oraz frekwencji. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 7 

 Radny Michał Golenia w związku z dyskusją na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy  

w dniu 23 października 2017 roku w sprawie obniżenia potrąceń za nieobecność na posiedzeniach 

Rady Gminy z 35% na 10% dla sołtysów, wycofał wniosek złożony w miesiącu czerwcu 2017 roku  

w sprawie podwyżek diet dla sołtysów o co najmniej 8 %. 

 Radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie współpracy 

z gminą partnerską Vallendar.  

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu pani Gabrieli Kania – Dyrektorowi Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zagwiździu. 

 Pani Gabriela Kania poinformowała, że współpraca  jest na dobrym poziomie. W tym roku  

w miesiącu wrześniu uczniowie szkoły podstawowej w Zagwiździu uczestniczyli w wymianie i przez 

cztery dni uczestniczyli w zajęciach i innych zorganizowanych rozgrywkach w Vallendar.  W przyszłym 

roku przypada dwudziesta rocznica współpracy z gminą partnerską Vallendar i już są planowane 

przedsięwzięcia w tym zakresie. W 2018 roku planuje wyjazd delegacji do Vallendar. W miesiącu 

wrześniu planowany jest zaś przyjazd delegacji Vallendar do gminy Murów w ramach EDD. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta Gminy czy gmina podjęła działania  

w związku z kwestią ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych obowiązujących na terenie 

gminy Murów. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że nie jest to w kompetencji Gminy, bo to 

zarządzenie Starosty Opolskiego. Wójt Gminy poinformował również, że wystąpił do Starosty z prośbą  

o to, aby nie była konieczność imiennych zezwoleń, a jedynie na adres firmy w Murowie. Wójt podał za 

przykład przedsiębiorcę w miejscowości Zagwiździe – Pan Pietrek. Wójt stwierdził, że sprawa jest w 

miarę załatwiona. 

 Radna Anna Kuczera skierowała zapytanie do Wójta Gminy w sprawie czy będą wymieniane 

lampy na lampy LED. 

 Wójt Gminy poinformował, że temat był poruszany, ale jest to skomplikowane, gdyż słupy 

stanowią własność firmy. Jeżeli lampy będą nasze to wówczas zajdzie konieczność uiszczania opłaty 

dzierżawy. 

 Radny Hubert Szichta stwierdził, że jest „rozczarowany” sytuacją, że strażacy OSP Zagwiździe 

nie pokazali nowego nabytku, jakim jest samochód pożarniczy Iveco Eurocargo. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że odbędzie się uroczyste przekazanie, w następnym roku, 
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wówczas radni zostaną zaproszeni. 

 Radny Hubert Szichta poruszył zgłaszaną kilkakrotnie sprawę dotyczącą niebezpieczeństwa 

wynikającego z zakrzaczeń w rowach na trasie Morcinek – Zagwiździe. Radny stwierdził, że była 

informacja o tym, że zostanie wykonania pielęgnacja, jednak do tej pory w tej sprawie nic się nie 

zmieniło.  

 Radna Barbara Proth poruszyła sprawę związaną z chodnikiem dla pieszych pomiędzy 

Murowem a Zagwiździem, czy istnieją przeciwskazania, żeby mogli korzystać z niego również 

rowerzyści. Były mandaty, za korzystanie z chodnika przez rowerzystów. 

 Wójt poinformował, że zajmie się sprawą. 

 Radny Sebastian Nowicki złożył wniosek w sprawie podjęcia działań polegających na 

naprawie drogi w miejscowości Murów przy ul. Wolności (droga wzdłuż bloków). Dotychczasowy 

remont polegał jedynie na wypełnieniu ubytków, które w rezultacie nie przyniosły żadnego efektu. W 

chwili obecnej są tragiczne dziury. Radny Nowicki stwierdził, że obecny stan drogi zagraża 

bezpieczeństwu użytkowników. Radny dodał, że w tej lokalizacji znajduje się największe skupisko 

mieszkańców na 1m2 i życzyłby sobie, aby wykonać to zadanie ”zgodnie ze sztuką”. 

 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy zwróciła się z prośbą o wystąpienie Wójta Gminy do PGL 

LP Nadleśnictwa Turawa w celu zobowiązania ich do uprzątnięcia działek znajdujących  się   

w miejscowości  Grabice (dotyczy posesji Państwa Chuchrowski oraz państwa Ilskich). 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz wraz z sołtysem wsi Bukowo 

zwrócili się z prośbą o wystosowanie pisma do Nadleśnictwa Turawa z prośbą o podjęcie działań 

polegających na naprawie drogi w miejscowości Bukowo (dotyczy drogi szutrowej obok pos. p. Cebula 

oraz p. Zok, łącznik od drogi powiatowej  przez las). 

 Sołtys wsi Czarna Woda Małgorzata Bronowicka zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma 

do Nadleśnictwa Kup z prośbą o podjęcie działań polegających na naprawie drogi  

w miejscowości Czarna Woda na wysokości działek (dotyczy wąskiej drogi do Czarnej Wody).  

 Zdaniem p. Bronowickiej powinny tam zostać postawione barierki i wykonany nasyp. 

 Radny Michał Golenia zaprosił zebranych na koncert „I Muzyczna odsłona Farskiej Stodoły” 

który odbędzie się w niedzielę 29 października 2017 roku w Starych Budkowicach. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1145 zamknął XXXII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 


