
 

Strona 1 z 9 

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2016 

z obrad XIX sesji  
 RADY GMINY MURÓW 

   z dnia 8 września 2016 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

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

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych spośród 15. Nieobecny radny 

Sebastian Nowicki. 

 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. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016; 
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019; 
3) zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
4) zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
opłaty targowej; 
5) zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 
6) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej; 
7) 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. 

 5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
 6. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Murów  Pan Stanisław Onyszkiewicz. 

Poinformował o zmianie porządku obrad, który to przedstawia się w następujący sposób.  

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
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4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016; 
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019; 
3) zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
4) zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej; 
5) zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 
6) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej; 
7) 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, 
8) opłaty prolongacyjnej, 
9) w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz 
zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie 
Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania 
systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze 
Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020. 
 5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
 6. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 10 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” 

przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dnia 21 czerwca 2016 r.  do Biura Rady Gminy 

wpłynęła skarga z dnia 13 czerwca 2016 r. na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Murowie. Rada Gminy stwierdziła, iż jest organem właściwym do rozpatrzenia powyższej skargi. 

Jednakże uznaje się, że w związku z upływem kadencji ówczesnego Dyrektora skarga nie podlega 

rozpatrzeniu, wobec czego Rada Gminy postanawia o przedłożeniu projektu uchwały do dzisiejszego 

porządku obrad w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Murowie w zakresie umorzenia postępowanie wywołanego  skargą na byłego 

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.   

 Opinię w sprawie umorzenia postępowania skargowego przedstawił również obecny  

w obradach radca prawny Urzędu Pan Waldemar Leśniewski. 

  

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Murów  Pan Stanisław Onyszkiewicz 

poinformował o zmianie porządku obrad, który to ostatecznie przedstawia się w następujący sposób: 

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016; 
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019; 
3) zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych 
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odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 
4) zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r.  
w sprawie opłaty targowej; 
5) zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 
6) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej; 
7) 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, 
8) opłaty prolongacyjnej, 
9) w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków 
oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń 
na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy 
funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk 
ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020, 
10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Murowie. 

 5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
 6. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 10 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” 

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 bez uwag, w obecności 14 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca przedstawiła informację z wykonania budżetu za  

I półrocze 2016 r.  

 Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz wniosła zapytanie do przedstawianej informacji z wykonania 

budżetu za I półrocze 2016 r. w zakresie realizacji wydatków poniesionych na ochotnicze straże 

pożarne, gdyż z informacji wynika iż zostało wykonanie wynosi jedyne 19,12 %. 

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca udzieliła odpowiedzi, że ma to związek z zadaniem 

inwestycyjnym, a mianowicie zakupem samochodu strażackiego, na który to cel przeznacza się kwotę  

w wysokości 240 000,00 zł. 

 Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu. 

 Do obrad dołączył radny Sebastian Nowicki, wobec czego stan radnych zwiększył się o 1 

osobę. Stan radnych wynosi 15. 

 

Ad. 3 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 11.06.2016 r. do 07.09.2016 r., które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

 Wójt Gminy złożył podziękowania sołectwu Kały za reprezentowanie gminy Murów z koroną 

żniwną na dożynkach powiatowych. Wójt złożył deklarację, że od tego momentu za każde 

reprezentowanie gminy na dożynkach przeznacza 1 000,00 zł, tym razem dla sołectwa Kały. 
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 Wójt w tym miejscu, pogratulował również sołectwu Nowe Budkowice zdobycia 2. miejsca 

w tegorocznej edycji konkursu "Bioróżnorodne Opolskie" w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016" w 

podkategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" przedsięwzięcie pt. "Sportowa dusza Nowych Budkowic", 

dodając również, iż jury nie przyznało pierwszego miejsca. Wójt Gminy złożył również podziękowania 

sołectwu Murów za uczestnictwo w tym konkursie. 

 Wójt Gminy zaapelował do sołtysów z prośbą o rozpowszechnienie informacji w zakresie 

poinformowania mieszkańców o możliwości pozyskania dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Antonina Adamczyk poinformowała zebranych, że dnia 

21 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie w obecności Dyrektor Pani Ewy Janas oraz Wójta Gminy 

dotyczące tematyki powstania oddziału żłobkowego w placówce przedszkolnej w Zagwiździu. 

 Radna Barbara Proth zadała pytanie odnośnie możliwości „odwiedzin” przez radnych  

tartaku Stora Enso Wood Products w Murowie po modernizacji. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż z rozmowy przeprowadzonej z Prezesem przedsiębiorstwa 

wynika, iż jest to możliwe.  

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta z działalności 

międzysesyjnej. 

 

 

  

Ad. 4 

 1) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 

budżetu Gminy Murów na rok 2016. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Murów na rok 2016. 

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

Nr XIX/135/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Murów na rok 2016, która stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił informację na temat 

pracy radnych. Podkreślając tym samym, iż nie polega to jedynie na głosowaniu nad uchwałami, gdyż 

jest to poprzedzone nierzadko burzliwymi dyskusjami podejmowanymi na wspólnych posiedzeniach 

Komisji, które to najczęściej odbywają się na kilka dni przed sesją Rady Gminy. Dodał również, iż Rada 

Gminy podjęła niegdyś decyzję o tym, iż wszelkie dyskusje oraz wątpliwości dotyczące projektów 

uchwał są rozwiązywane na posiedzeniach Komisji. 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił uwagę na pokaźną kwotę przekraczającą 500 000,00 zł 

przeznaczoną na zadanie związane z zawarcia porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”. 

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca udzieliła wyjaśnień, tłumacząc iż Wieloletnia Prognoza 

Finansowa nie wykazuje źródeł finansowania i jest to łączna kwota. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 

2016–2019. 

 Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych - 10 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi 

się” podjęła uchwałę Nr XIX/136/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Murów na lata 2016–2019, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
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w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

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

Nr XIX/137/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r.  

w sprawie opłaty targowej, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

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

XIX/138/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 

2015 r. w sprawie opłaty targowej, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

 w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

 inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, po czym zarządził głosowanie nad projektem 

 uchwały. 

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

Nr XIX/139/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 

r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

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

XIX/140/2016 w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, która stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

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, po czym zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” 

podjęła uchwałę Nr XIX/141/2016 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 12  do niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie opłaty prolongacyjnej, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/142/2016  

w sprawie opłaty prolongacyjnej, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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9)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków 

oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na 

terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy 

funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk 

ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020. 

 Wójt Gminy Murów przedstawił cel porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Ma ono na 

celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Daje możliwość uzyskania pomocy  

z innych gmin w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, ale również daje możliwość 

niesienia pomocy potrzebującym. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie na projektem 

uchwały. Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/143/2016  

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz 

zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie 

Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania 

systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

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

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, po czym 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/144/2016  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził 10-minutową przerwę  

w obradach Rady Gminy. 

 Po przerwie w obradach Rady Gminy prezentację na temat działalności Gminnej Biblioteki 

Publicznej przedstawiła Dyrektor tej placówki Pani Halina Lubacz. Tematyka objęła głównie 

działającego przy bibliotece Lokalnego Klubu Kodowania oraz ich sukcesu jakim była możliwość 

udziału w nagraniu filmu do reklamy projektu „ Link do przyszłości”. Materiał znajduje się w sieci 

Internet pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=yDTV481oXcw 

 

 

Ad. 5 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 6 

 Radna Lidia Urban zwróciła się do Wójta z prośbą o uszczegółowienie informacji w zakresie 

możliwości oddawania popiołu i konieczności posiadania kubłów. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż możliwość będzie istniała od 1 stycznia 2017 r.,  

a istotnym elementem przy wyborze kubła jest spełnienie odpowiedniej normy. 

 Sołtys wsi Nowe Budkowice poinformowała, że w sieci Internet można znaleźć kubły 

odpowiadające normom przedstawionym w ogłoszeniach sporządzonych przez Urząd Gminy za 90,00 

zł za sztukę. 

 Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy zwróciła się do Wójta z zapytaniem odnośnie 

sytuacji posiadania przez mieszkańców pojemników metalowych, czy w związku z powyższym 

https://www.youtube.com/watch?v=yDTV481oXcw
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mieszkaniec zobowiązany się do jego wymiany na plastikowy w nowym roku. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, iż nie ma konieczności wymiany pojemnika. 

Jednakże po upływie 1 stycznia 2017 roku nie będzie można zaopatrywać się w takowe pojemniki, 

gdyż celem jest ich eliminacja z obiegu w przyszłości. 

 Radny Sebastian Nowicki odwołał się do spotkanie z przedstawicielami firmy Remondis, 

które odbyło się jakiś czas temu, odnośnie kodowania odpadów.  

 Wójt Gminy Murów poinformował, że w gminie Murów nadal funkcjonuje tzw.” system 

workowy”. Dodał również, że być może od 1 stycznia 2018 roku gminę Murów będzie obsługiwać 

firma Prowod w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do obecnego przedstawiciela lokalnej prasy  

o poinformowanie mieszkańców na łamach miesięcznika o zasadach umożliwiających oddawanie 

popiołu, a także o segregacji innych odpadów komunalnych. 

 Wójt Gminy Murów zwrócił się z prośbą o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy 

sytuacji, w których to mieszkańcy często zamieszkujący stale poza granicami kraju, przyjeżdżają na 

dłuższy pobyt. Wówczas sytuacja przedstawia się następująco, deklaracja jest złożona na budynek 

niezamieszkały, nie są przez mieszkańca ponoszone opłaty, a  faktycznie osoba tam przebywająca 

produkuje odpady i następnie je nierzadko porzuca. Niestety pracownik Urzędu nie jest w stanie 

dopatrzyć tych sytuacji, gdyż na co dzień jego tam nie ma, a ta sytuacja niewątpliwie wpływa na 

uszczuplenie budżetu gminnego, gdyż osoba nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. 

 Wójt odniósł się do sytuacji związanej ze składowaniem odpadów na terenie byłego 

wysypiska śmieci w miejscowości Dębiniec, dodał również iż teren ten jest w trakcie rekultywacji. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła dodał, iż informował Urząd o sprawie, ale 

poinformowano go, że Wójt takową informację już posiada. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek odnośnie zakupu 

dwóch kamer solarnie ładowanych z przeznaczeniem  na wysypisko śmieci  

w miejscowości Dębiniec celem eliminacji zjawisk dotyczących składowania tam odpadów 

 Radny Marek Jermakowicz złożył wniosek odnośnie zakupu jednej kamery solarnie 

ładowanej w związku z cyklicznym problemem polegającym na tłuczeniu lustra drogowego  

w miejscowości Grabczok. Radny nadmienił również, iż takowe kamery zapewne zniwelowałyby  

w pewien sposób narastający problem związany z zaśmiecaniem rowów w miejscowości Grabczok czy 

też innych incydentów jak zamalowywanie rozkładu jazdy na przystanku w miejscowości. 

 Radny Sebastian Nowicki opisaną wyżej sytuację dotyczącą wywozu odpadów na teren 

byłego wysypiska śmieci w Dębińcu skomentował w następujący sposób „jak nie ma kontroli, to jest 

przyzwolenie” odwołując się do niegdyś poruszanej kwestii związanej z wywozem ścieków. Wyraził 

tym samym sceptyczne nastawienie co do złożonych wniosków o zakup kamer solarnie ładowanych. 

 Radny Marek Jermakowicz wystosował apel do sołtysów o rozpowszechnienie informacji 

wśród mieszkańców odnośnie możliwości uzyskania 20% dofinansowania w zakresie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca roku wyznaczono termin przez władze WFOŚiGW  

w Opolu na zebranie informacji o liczbie osób zainteresowanych danym przedsięwzięciem. Poruszył 

również kwestie związane z możliwości uzyskania dotacji na budowę kotłów. 

 Radny Michał Golenia zwrócił się z prośbą o dokonanie analizy w zakresie uwarunkowania 

kredytowego w przedstawionej wyżej sytuacji. Często zdarza się jednak tak, jak podkreślił że opłaty 

związane z zaciągnięciem kredytu niwelują dofinansowanie do zera. 

 Radna Anna Kuczera poinformowała radnych, iż prywatnie korzystała z takiego 

dofinansowania i jest z niego zadowolona. 

 Sołtys wsi Bukowo Piotr Witek dodał, że sprawa związana z uzyskaniem kredytu w związku  
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z uzyskaniem dofinansowania na określony cel, wcale nie jest taka prosta. Przytoczył tutaj sprawę 

związaną z kolektorami słonecznymi tzw. „solarami”.  

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem odnośnie działek znajdujących się  

w miejscowości Murów naprzeciwko placu rekreacyjno-sportowego, a mianowicie czy zostały one 

sprzedane. 

 Wójt udzielił odpowiedzi, że zostały sprzedane. A ceny w tym momencie nie jest w stanie 

przytoczyć, ale kwoty oscylowały w granicach, za jedną 103 000,00 zł (netto), natomiast druga za 

około 36 000,00 zł (netto).  

 Radny Nowicki zapytał w jakiej formie zostało to ogłoszone. 

 Wójt udzielił odpowiedzi, że w formie przetargu, a ogłoszenia były umieszczone na tablicach 

ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Radny Marek Jermakowicz poruszył kwestię związaną z wycinką drzew  w miejscowości 

Grabczok, na jakim etapie jest realizacja tego zadania. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, że najprawdopodobniej wycinka nastąpi w okresie 

jesiennym.  

 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy zadała pytanie odnośnie możliwości wykoszenia rowów 

przez pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, że istnieje taka możliwość. 

 Radna Ewa Fortuna Ptasiewicz zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą o przedstawienie 

konkretnej informacji w zakresie terminu rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie wodociągu  

w miejscowości Święciny. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, iż należałoby to pytanie skierować do Ministra, 

gdyż nie ma wytycznych w tym zakresie. Wójt Gminy poinformował o trudnościach związanych ze 

współpracę z geodetą, mówiąc wprost, że nas oszukał.  

 Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka zwróciła się do Wójta z zapytaniem odnośnie 

remontu odcinka drogi pomiędzy Murowem a Czarną Wodą. 

 Wójt Gminy odpowiedział, iż w tym roku nie zostanie to wykonane. 

 Radny Michał Golenia złożył wniosek odnośnie skierowania do instytucji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu wniosku w sprawie ograniczenia tonażu na drodze Stare Budkowice – Murów 

dla samochodów  ciężarowych przewożących drewno do tartaku Stora Enso Wood Products Sp. z o. o. 

w Murowie celem ograniczenia zjawiska związanego z pogorszeniem stanu dróg na terenie gminy 

Murów. W związku z powyższym zaproponowano „skierowanie transportu” do Stora Enso drogą Kup 

– Murów. 

 Radny Michał Golenia złożył wniosek odnośnie podjętej uchwały 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. Zaproponował działania informacyjne  

w stosunku do rodzin osób, których powyższa uchwała dotyczy. Celem takowych działań miałoby być 

sfinansowanie chociażby części kosztów opiekunek przez rodziny podopiecznych. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie linii kolejowej Jełowa-Murów, 

gdyż obecnie jest tam wstrzymany ruch. 

 Udzielono odpowiedzi, iż remontowane są obecnie mosty. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem odnośnie budowy Sali gimnastycznej, co  

w sytuacji jeżeli ogłoszony III przetarg nie zakończy się rozstrzygnięciem i nie zostanie wyłoniony 

wykonawca zadania, co wówczas nastąpi. Prosiła również o poinformowanie o zmianach w projekcie, 

gdyż krążą różnego rodzaju informacje o znacznych zmianach. 
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 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że istnieją dwa alternatywne wyjścia, albo dokładamy 

różnicę z budżetu gminy, a tym samym zabieramy z innych zadań.  

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy o to, jak będzie wyglądać 

nauka w przyszłym roku w placówkach znajdujących się na terenie naszej Gminy. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, że dnia 26 września 2016 r. będzie uczestniczył  

w spotkaniu organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego a tematyką zmiany w systemie 

oświaty. Wójt Gminy dodał również, iż zmiany w oświacie są dość problematycznym tematem, gdyż 

nie ma żadnych projektów aktów prawnych w tym zakresie. 

 Radny Hubert Szichta odniósł się do kilkakrotnie już poruszanego tematu w sprawie 

zabezpieczenia drewnianego mostu  będącego własnością prywatną mieszkańca Zagwiździa, a tym 

samym stanowiącego zagrożenie dla tamtejszych przechodniów. 

 Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie apelu do właściciela o zabezpieczenia wyżej 

wspominanego mostu w formie pisemnej. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 
 

 

 


