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P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2018 

z obrad XXXV sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

  

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

w Zagwiździu.  

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

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 spośród 15 radnych. 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, 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, Komisji Rewizyjnej, Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Murowie, zaproszonych gości. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Murów na rok 2018; 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021; 

3) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola; 

4) akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału 

zakładowego, zmianie umowy Spółki i wyrażenia zgody na objęcie udziałów „PROWOD” Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ul. Rynek 4; 

5) podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu; 

6) podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Murów w roku 2018”; 

8) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych; 

9) zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich; 

10) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2019 środków stanowiących 

fundusz sołecki; 

11) zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów; 

12) zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi  
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opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu 

jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; 

13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowymi 

użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie bezprzetargowym; 

14) zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5. Wolne wnioski i zapytania 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 

Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

 Protokół przyjęto, w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”. 

Ad. 2  

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 28.12.2017 r. do 21.03.2018 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Wójt poinformował również, że w chwili obecnej zawieszone zostały dalsze prace nad 

opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy. Pace zostaną wznowione po zakończeniu prac związanych 

z remontem dworca PKP w Murowie. 

 Odnosząc się do spotkania z Wicewojewodą Opolskim w sprawie dofinansowania Stacji Caritas 

w Zagwiździu  Wójt Gminy poinformował, że nie istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego, 

gdyż właścicielem jest Caritas, a nie gmina. Wicewojewoda w trakcie spotkania zapewniła wsparcie  w 

programie Senior +. 

 Odnosząc się do spotkania w dniu 8 lutego -z dyrektorem Tauron Wójt Gminy poinformował, że 

w roku 2018 na koszt Tauronu zostanie wymienionych 20 lamp w Murowie, od skrzyżowania do końca 

czerwonych bloków. 

 Odnosząc się do spotkania w dniu 13 marca w sprawie Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa Wójt Gminy poinformował, że program jest bardzo korzystny dla mieszkańców. Tylko  

14 gmin w województwie opolskim nie korzysta z niego, w tym Gmina Murów. Wójt Gminy dodał, że  

w gminie Murów nie ma osób chętnych na prowadzenie działań związanych z programem. 

Poinformował również, że po świętach wielkanocnych planuje się zorganizowanie spotkania sołtysów, 

przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie oraz przedstawicieli Caritasu na 

którym zostanie poruszony temat związany z programem Pomoc Żywnościowa. 

 Radna Antonina Adamczyk zadała zapytanie odnośnie spotkania z doktorem z Ośrodka Zdrowia 

w Starych Budkowicach czy na spotkaniu poruszano temat związany z remontem muru przed 

ośrodkiem zdrowia. 

 Wójt Gminy odpowiedział,  że murek będzie wykonany.  

 Radna Barbara Proth zadała pytanie w związku ze spotkaniem, które odbyło się dnia 9 marca  

z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, czy poruszono kwestię związaną z budową zatoczki 

przy szkole w Murowie. 
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 Wójt Gminy poinformował, że spotkanie dotyczyło głównie chodników na trenie gminy. Jeżeli 

chodzi o zatoczkę to w tym roku realizacja takiego zadania nie jest możliwa, zostanie zapisana na 

przyszłe lata. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie dotyczące kontynuacji stawiania barierek energochłonnych 

oraz zwrócił uwagę na brak działań polegających na wycinkę krzewów na trasie Stare Budkowice – 

Zagwiździe. Radny Szichta dodał, że wnioskował już o wycinkę kilkukrotnie, jednak ZDP nie wykonuje 

zadania pomimo zapewnień z ich strony. 

 Wójt Gminy odnosząc się do kwestii ustawiania barierek energochłonnych stwierdził, ze co roku 

jest kontynuacja zadania. 

 Radny Michał Golenia zwrócił uwagę na kwestię związaną na wymianę lamp na LED-owe na 

terenie gminy, czy w związku z tym faktem gmina będzie miała oszczędności z tego tytułu? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że po dwóch lub trzech latach powinno być taniej, jednak nie jest to 

pewne. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie w sprawie odtworzenia linii 

kolejowej, na jakim etapie znajdują się obecnie zadania z tym związane? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że w miesiącu listopadzie 2017 roku linia do Murowa została 

odebrana, tartak nie wykonał jednak bocznicy. Na chwilę obecną transport kolejowy nie funkcjonuje. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Halina Lubacz przedstawiła sprawozdanie  

z działalności GBP w Murowie w roku 2017. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Bogusław Walkowicz przedstawił analizę 

stanu bezpieczeństwa za rok 2017. Komendant podkreślił, że gmina Murów jest gminą bezpieczną. 

Komendant złożył również podziękowania za przekazanie środków z przeznaczeniem na zakup 

radiowozu oraz za odremontowanie punktu przyjęć interesantów w Murowie. 

 Pan Walkowicz przedstawił również prośbę o udzielenie wsparcia finansowego na zakup 

alkometru – w wysokości ok. 3 000,00 zł.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przekazał Komendantowi Policji  

w Dobrzeniu Wielkim podziękowania za wzmożone patrole policyjne w miejscowości Bukowo. 

 Wójt Gminy zgłosił Komendantowi Policji Panu Walkowiczowi problem związany przez 

zaśmiecanie ulic i chodników na terenie gminy Murów przez samochody przewożące drewno. Problem 

polega na tym, że na ulicach gminy zalegając trociny i wygląda to nieestetycznie. 

 Komendant Walkowicz przyjął do wiadomości powyższe prośby.  

 Komendant zaapelował do radnych i pozostałych gości o zgłaszanie problemów i uwag poprzez 

portal Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zwróciła się z prośbą o zwiększenie liczby patroli policyjnych 

oraz o kontrole na trasie Grabice – Radomierowice o wczesnych godzinach porannych ok. 6. W tym 

czasie na tej trasie można napotkać dużą liczbę tirów i stanowi to poważne zagrożenie. 

 Radna Barbara Proth zwróciła uwagę na zalegające śmieci na poboczach przy ul. Tartacznej  

w Murowie.  

 Komendant Walkowicz stwierdził, że przekaże zebrane uwagi do realizacji. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zadał pytanie w sprawie ostatniej sprawy związanej z interwencją 

TOZ w miejscowości Kały w sprawie psa. 

 Komendant Walkowicz stwierdził, że wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i na 

tym etapie nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. 
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 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 W trakcie przerwy obrady Rady Gminy opuściły Pani Violetta Guschall – sołtys Radomierowic  

i Pani Karina Dambowy – sołtys Grabic. 

 

Ad. 3 

1) Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Murów na rok 

2018.  

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

 Radny Jerzy Kiryczuk opuścił posiedzenie Rady Gminy, wobec czego stan radnych zmniejszył się 

do liczby 13 osób. 

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

się”, podjęła uchwałę Nr XXXV/238/2018 w zmian budżetu Gminy Murów na rok 2018, która stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Radny Jerzy Kiryczuk powrócił na posiedzenie Rady Gminy, wobec czego stan radnych 

zwiększył się do liczby 14 osób. 

2) Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi 

się”, podjęła uchwałę Nr XXXV/239/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Murów na lata 2018-2021., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

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

udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi 

się” i 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXV/240/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018-2021., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

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

akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału 

zakładowego, zmianie umowy Spółki i wyrażenia zgody na objęcie udziałów „PROWOD” Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ul. Rynek 4. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/241/2018 w sprawie akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

o podwyższeniu kapitału zakładowego, zmianie umowy Spółki i wyrażenia zgody na objęcie udziałów 

„PROWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ul. Rynek 4, która stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

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

podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 
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 Radni nie wnieśli zapytań do powyższego projektu uchwały, w związku z czym przewodniczący 

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/242/2018 w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

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

podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/243/2018 w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

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

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Murów w roku 2018”. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/244/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w roku 2018, która stanowi załącznik nr 

11 do niniejszego protokołu. 

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

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/245/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

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

zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/246/2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, która 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

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

rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2019 środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  
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Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/247/2018 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2019 

środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

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

zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/248/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 

2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów, która 

stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

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

zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi  

opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej 

godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/249/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 

2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi  opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich 

pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

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

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem 

zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowymi 

użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie bezprzetargowym.

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/250/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia 

powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z 

dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie 

bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

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

zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 

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

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad powyższym projektem uchwały.  

 Rada Gminy Murów w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXV/251/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 

17 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 4 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

Ad. 5 

 Radny Michał Golenia złożył wniosek w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu celem przeprowadzenia analizy w zakresie usytuowania progów zwalniających 

na drogach. Niejednokrotnie podana została informacja o fakcie, że progów nie można stosować, 

jednak po dokonaniu analizy przez radnego wynika, że takowe rozwiązania zostały zastosowane 

między innymi w powiatach: lublinieckim oraz strzeleckim. Radny Michał Golenia prosi  

o ustosunkowanie się do wyżej wymienionej kwestii. 

 Radny Michał Golenia zadał również pytanie w sprawie etapów realizacji budowy Sali 

gimnastycznej w Zagwiździu przewidzianych na okres wiosenny. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, ze harmonogram prac jest zatwierdzony przez Ministra. 

 Radna Anna Kuczera Zadała pytanie w sprawie braku znaku poziomego „przejścia dla 

pieszych” w Zagwiździu obok przystanku. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że wystosował pismo do ZDP, ale nie ma odpowiedzi, należy 

czekać. 

 Radna Anna Kuczera zadała również pytanie w sprawie udrożnienia rowu w miejscowości 

Zagwiździe, czy wiadomo coś? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że z wiadomości jakie posiada Nadleśnictwo Turawa wystosowało 

pismo do dzierżawcy celem udrożnienia przedmiotowego rowu. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła również uwagę na porastające krzaki za przystankiem  

w miejscowości Zagwiździe, zasugerowała aby pracownicy z PUP uporządkowali ten teren. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej nie posiada takich pracowników. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na zły stan parkingu przed remizą OSP w  Zagwiździu,  

a niebawem zagwiździańska straż będzie obchodzić 130-lecie swojej działalności. 

 Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli zostanie sporządzony kosztorys, wycena i będą takowe środki 

w budżecie wówczas parking zostanie wykonany. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie wystosowania 

pisma do PGL Nadleśnictwa Turawa celem przywrócenia stanu drogi dojazdowej do stacji PKP  

w miejscowości Bukowo do poprzedniego stanu. Ciężkie samochody przewożące drewno dokonały 

dewastacji tej drogi. 

 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zadała pytanie czy droga w Radomierowicach przy ul. 

Wiejskiej zostanie wyremontowana. 

 Wójt Gminy poinformował, że w obecnej chwili jest przygotowywany przetarg na wykonanie 

tego zadania. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup 

lampy ulicznej do miejscowości Zagwiździe przy ul. Murowskiej. 

  Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1210 zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Murów. 

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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