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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2018 

z obrad XXXVIII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 21 czerwca 2018 roku 

 

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

w Zagwiździu.  

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

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecny radny Marek Jermakowicz. 

 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, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 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: 

• sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2017 rok;  
• sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 

rok;  
• Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wykonania 
 budżetu za 2017 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 
rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2017 rok.  

a) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 
rok 2017.  

a) Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 
budżetu gminy Murów za 2017 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2017 
rok. 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
  Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
  Gminy  Murów za 2017 rok. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji; 

2) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018;  

3) zmiany uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji; 

4) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2017 rok; 

5) ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 

6) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Murów; 

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku z terenu Gminy Murów; 
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8) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów; 

9) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Murów; 

10) zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych; 

11) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 

terenie Gminy Murów; 

12) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów; 

13) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym  Murów do zasobów mienia Gminy Murów; 

14) wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym najemną, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie 

bezprzetargowym. 

7. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
8. 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: 

• sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2017 rok;  

• sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 

rok;  

• Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

3. Akceptacja projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wykonania 

 budżetu za 2017 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

rok 2017 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2017 rok.  

a) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 

rok 2017.  

a) Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania 

budżetu gminy Murów za 2017 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2017 

rok. 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

  Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

  Gminy  Murów za 2017 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji; 

2) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018;  

3) zmiany uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji; 

4) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2017 rok; 
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5) ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 

6) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Murów; 

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku z terenu Gminy Murów; 

8) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów; 

9) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Murów; 

10) zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych; 

11) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 

terenie Gminy Murów; 

12) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów; 

13) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym  Murów do zasobów mienia Gminy Murów; 

14) wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym najemną, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie 

bezprzetargowym. 

8. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

9. Wolne wnioski i zapytania 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła  zmieniony 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, w obecności 14 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 

Ad. 2. 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 23.03.2018 r. do 20.06.2018 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie dotyczące dróg gminnych, kiedy będą remontowane? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że drogi gminne mają być wykonane do 20 sierpnia. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie w sprawie efektu spotkania w LGD Stobrawskim Zielonym 

Szlaku w sprawie grantów. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że mamy granty na Bieg Borsuka i Europejskie Dni 

Dziedzictwa. Mamy zamiar część EDD „wtrącić” na dożynki gminne, planuje się koncert Pana 

Kownackiego, bitwę Prusaków, kabaret na temat króla pruskiego. Wójt Gminy poinformował również że 

w ramach EDD planuje się zakupić trzy karabiny, a na Bieg Borsuka – strój Borsuka. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie w sprawie spotkań związanych ze sprawami łowiectwa,  

a dokładnie w sprawie szacowania szkód łowieckich, jak to wygląda na chwilę obecną? 

 Wójt Gminy poinformował, że wszyscy sołtysi z terenu gminy Murów odmówili szacowania 

szkód łowieckich. Na chwilę obecną szacowanie szkód łowieckich wykonuje pracownik gminy w 

obecności przedstawiciela Nadleśnictwa.  

 Radna Antonina Adamczyk zadała pytanie odnośnie nauki języka niemieckiego w szkołach. 

 Wójt Gminny oddał głos pani Sylwii Dydzik – sekretarz gminy. 
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 Pani Sylwia Dydzik odpowiadając stwierdziła, że w chwili obecnej mamy zezwolenie ze strony 

Kuratorium na działanie na dotychczasowych warunkach, ale być może w przyszłym roku będzie 

konieczność wprowadzenia nauki trzeciego języka. Obecnie rodzic posiada prawo do wycofania 

deklaracji nawet we wrześniu, dlatego poniekąd to stanowi największy problem i nie ma możliwości 

zaplanowania zmian wcześniej. 

 Radna Antonina Adamczyk zadała również pytanie w sprawie sprzętu ratowniczego dla OSP, 

jaki dokładnie sprzęt został zakupiony? 

 Wójt Gminy nie udzielił konkretnej odpowiedzi, ponieważ każda jednostka OSP składała 

zapotrzebowanie według swoich potrzeb. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie odnośnie spotkania z firmą Tauron donośnie wymiany 

lamp na LED-owe, czy dotyczy to obszaru całej gminy? 

 Wójt Gminy potwierdził, że dotyczy to całej gminy. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

 Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Bogusław Walkowicz przedstawił analizę 

stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Murów w okresie od stycznia do maja 2018 roku, zaznaczając 

jednocześnie, iż gmina Murów jest gminą najbardziej bezpieczną spośród gmin objętych działaniem 

Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim. 

    Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji 

środków funduszu alkoholowego za 2017 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania.  

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.  

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania.  

                 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił Ocenę Zasobów Pomocy 

Społecznej, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

                 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

Ad.3  

 Radni pozytywnie zaakceptowali Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla 

Gminy Murów. Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za”, zaakceptowali Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Murów.  

 Regulamin stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 29 marca 2018 roku Wójt Gminy Murów 

przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 

2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, które podlega zaopiniowaniu przez Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.  

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca poinformowała, że budżet gminy Murów na rok 2017  po 

stronie dochodowej przyjęty został uchwałą Rady Gminy Murów Nr XXIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 

2016 roku w wysokości 19 275 078,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan strony dochodowej 

budżetu po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Murów i zarządzeniami 

Wójta Gminy Murów wynosił 18 966 099,16 zł, a wykonanie 19 289 757,49 zł. Budżet Gminy po stronie 

wydatkowej zaś przyjęty uchwałą Rady Gminy wynosił 22 258 780,26 zł, został zmieniony uchwałami 

Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan budżetu wynosił 
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19 948 761,47zł, a wykonanie wynosiło 18 409 354,47zł. Skarbnik Gminy reasumując powyższe 

stwierdziła, że w roku 2017 nie było większych problemów z wykonaniem budżetu. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego sprawozdania.   

 

 

Ad. 5. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 161/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, która stanowi załącznik nr 

5 do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 

2017 rok. Przewodniczący odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2017 rok Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz zarządził głosowanie nad projektem. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/260/2018 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 22 maja 2018 roku Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta doręczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wniosek z 

dnia 17 maja 2018 roku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Murów z wykonania budżetu gminy 

za 2017 rok. Wraz z wnioskiem przedłożono protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 

2018 roku oraz kserokopie protokołów pokontrolnych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

 Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał powyższy wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu.   

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 254/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, która stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię.  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2017, po czym zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2017. 

  Rada Gminy w obecności 14 radnych - 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXXVIII/261/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 

2017. Powyższa uchwała, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 7. 

 Radny Hubert Szichta opuszcza posiedzenie Rady Gminy Murów, wobec czego stan radnych 

zmniejsza się do liczby 13 osób. 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

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

uchwałę Nr XXXVIII/262/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych  

z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, która stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

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

Murów na rok 2018. 

 Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach jakie wprowadzono po posiedzeniu Komisji Rady 

Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

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

XXXVIII/263/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018, która stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji. 

 Radni wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, po czym zarządził głosowanie nad 

powyższym projektem. 

 Rada Gminy w obecności 13 radnych - 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/264/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVII/191/2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2017 rok. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

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

XXXVIII/265/2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2017 rok, która 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 Wójt Gminy poinformował, że cena wody wzrosła o 19 gr, jest to spowodowane budową 

wodociągu w miejscowości Święciny. Dlatego proponuje się, aby gmina pokryła koszty związane z tym 

zadaniem, a nie indywidualnie mieszkańcy. 

 Radny Michał Golenia zadał pytanie ile wynosi średnie zużycie wody na osobę na miesiąc. 

 Radna Barbara Proth odpowiedziała, że średnio liczy się trzy kubiki na osobę. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do projektu uchwały, w związku z czym Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  8 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się” 

oraz 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/266/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 

taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

XXXVIII/267/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów, która stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku z terenu Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

XXXVIII/268/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w 

sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku z terenu Gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

XXXVIII/269/2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów, która stanowi załącznik 

nr 20 do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Murów. 

 Radny Sebastian Nowicki opuścił posiedzenie Rady Gminy, wobec czego stan radnych zmniejszył 

się do liczby 12 osób. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  

XXXVIII/270/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 Radny Sebastian Nowicki dołączył do grona Rady Gminy, wobec czego stan radnych zwiększył się 

do liczby 13 osób. 

10)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

Nr XXXVIII/271/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

11) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę  
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Nr XXXVIII/272/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

12) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

Nr XXXVIII/273/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

13) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

Nr XXXVIII/274/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

14) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 Rada Gminy w obecności 13 radnych - 5 głosami „za”, 5 głosami „ przeciw” i 3 głosami 

„wstrzymującymi się” nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów. 

 Radca prawny Waldemar Leśniewski wyjaśnił kwestie prawne związane z niepodjęciem 

powyższej uchwały. 

15)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym  Murów do zasobów mienia Gminy Murów. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

Nr XXXVIII/275/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym  Murów do zasobów mienia Gminy Murów, która stanowi załącznik 

nr 25 do niniejszego protokołu. 

16) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie bezprzetargowym  

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

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

Nr XXXVIII/276/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym  Murów do zasobów mienia Gminy Murów, która stanowi załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 8. 
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 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 9 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem odnośnie remontu drogi wzdłuż bloków  w 

miejscowości Murów, zaznaczając, że ma nadzieję że standard wykonanej pracy nie będzie gorszy niż na 

placu przed OSP w Zagwiździu. Radny zadał również zapytanie czy będą wykonane spady i studzienki? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że będzie teren wykorytowany oraz zostaną położone frezowiny. 

Wójt dodał, że do 20 sierpnia jest termin wykonania zadania, jednak Wójt myśli, że będzie to wykonane 

jeszcze w miesiącu lipcu. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie czy wiadomo w jakim terminie będzie remontowany 

chodnik w Murowie. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że chodnik w Murowie będzie wykonywany wtedy, gdy pracownicy 

zakończą remont chodnika w Starych Budkowicach. 

Radny Michał Golenia złożył wniosek w sprawie podjęcia interwencji polegającej na sprawdzeniu 

oddanego w najem magazynu gminnego znajdującego się na ul. Młyńskiej w Starych Budkowicach obok 

starej Opolanki. Radny Golenia stwierdził, że otrzymał zgłoszenie od mieszkańców ul. Młyńskiej o 

nietypowym zdarzeniu, polegającym na tym, że w godzinach nocnych samochód dostawczy przyjeżdża 

pod magazyn i najprawdopodobniej następuje rozładunek. Mieszkańcy obawiają się, że mogą być to 

odpady niebezpieczne. Radny zwrócił się z prośbą o informację o przebiegu realizacji powyższego 

wniosku. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie w sprawie niedoborów w zakresie wyposażenia sal 

chemicznych i fizycznych w szkołach, czy będzie przewidziane dofinansowanie dla placówek w tym 

zakresie? 

 Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik poinformowała, o złożonym wniosku w projekcie, w którym 

można uzyskać dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. Rozstrzygnięcie tegoż konkursu nastąpi pod 

koniec sierpnia, w związku z czym  nie można w chwili obecnej mówić o przeznaczeniu środków z tego 

projektu na dofinansowanie, ale z pewnością, gdy Gmina te środki pozyska, zostaną przeznaczone na 

placówki oświatowe. 

 Wójt Gminy poinformował o nadchodzących komunikatach w zakresie ostrzeżeń 

meteorologicznych na dzień dzisiejszy, przewiduje się wystąpienie silnych wiatrów oraz opadów deszczu 

wraz z burzami. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1200 zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 

 

 

 


