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P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2017 

z obrad XXVI sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w sali USC w Urzędzie Gminy w 

Murowie. 

 O godz. 13:00 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz otworzył  XXVI 

nadzwyczajną sesję  Rady Gminy Murów.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że obecnych jest  

14 radnych spośród 15. Nieobecny – radny Andrzej Trzeciak. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Andrzej Puławski - Wójt Gminy Murów 

2. Sylwia Dydzik – Sekretarz Gminy  

3. Martyna Leja – inspektor ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu 

Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, 

Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa 

2.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

3.Wolne wnioski i zapytania. 

  

 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz. 

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

   

Ad. 1 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole 

zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, 

Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, 

Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. 

 Wójt Gminy poinformował, że 28 marca 2017 roku Sejmik Województwa Opolskiego podjął 

uchwałę w sprawie w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

opolskiego na lata 2016- 2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, w której to określa się regiony 

gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Murów zostało przydzielona do Północnego Regionu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi wraz z siedemnastoma innymi gminami. W uchwale region 

północny został przydzielony do  regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w 

Gotartowie. Wójt Gminy poinformował, że na chwilę obecną 1 tona odpadów jest o ok. 40,00 zł niż 

w Opolu. Prawdą jest, że odległość jest większa, jednak pomimo tego stanowi to różnicę w kosztach. 

Z informacji jaką przedstawił Wójt wynika, iż oszczędności będą wynosić w granicach 25 000,00 – 

30 000,00 zł na rok. Wójt Gminy przedstawił zakres działania firmy Eko Region. Poinformował 

radnym, że znajdują się tam sortownie, a w 90% praca wykonywana jest ręcznie. Do Gotartowa 
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można przekazać „wszystko”, gdyż tam dokonuje się segregacji na sortowni. Dla firmy Eko Region 

ważne jest nie to ile odpadów przyjmą, lecz ile z tego jest możliwe do odzysku. W chwili obecnej 

obowiązuje norma – 30% odzysku, za dwa lata ma się to zwiększyć do 50%, a za pięć lat do 75%, 

gdyż takie są wymogi Unii Europejskiej w tym zakresie. Wójt wspomniał również o wielu 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu odbioru odpadów w Opolu. Wójt poinformował 

również, że często spotyka się z uwagami mieszkańców odnośnie tego że firma odbierająca odpady 

segregowane wrzuca wszystko do jednego samochodu, jednak samochody są wyposażone w 

odrębne komory, w związku z czym uwagi są bezzasadne.  

 Ważną kwestią w przypadku Gotartowa jest to, że nie będzie worków, a będą pojemniki o 

różnych kolorach. 

 1. Radni Rady Gminy Murów zwrócili uwagę na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy 
Murów, w szczególności na odpady budowlane i niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe. 
Dnia 24 kwietnia 2017 roku firma odbierająca odpady z terenu Gminy Murów przeprowadzała zbiórkę 
zarówno odpadów budowlanych i niebezpiecznych oraz odpadów wielkogabarytowych w Starych 
Budkowicach, Nowych Budkowicach i Kałach. 
W Starych Budkowicach znajdował się mobilny kontener przeznaczony do zbiórki takich odpadów jak: 
– przeterminowane leki i chemikalia (w tym m.in. farby i lakiery, opakowania po farbach, zużyty olej 
silnikowy oraz opakowania po olejach, itp.), 
– zużyte baterie i akumulatory, 
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV. 
Natomiast tego samego dnia odbywała się również zbiórka odpadów wielkogabarytowych w tych 
miejscowościach (do których z kolei zalicza się meble tapicerowane, drewniane, krzesła, stoły, szafki, 
wykładziny, dywany, materace, meble ogrodowe, zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 
do 4 sztuk). 
Zbieg terminu odbioru tych odpadów spowodował liczne kłótnie i niejasności  
i wywołał wiele problemów.  
Problem powstał z tego powodu, że mieszkańcy wystawiali odpady zarówno budowlane, niebezpieczne 
i wielkogabarytowe przed posesję, licząc na to, że zostanie to odebrane. Zadaniem mieszkańców było 
dostarczenie odpadów niebezpiecznych i budowlanych do kontenera, który został ustawiony w 
miejscowości Stare Budkowice. 
 Wójt stwierdził, że gdyby nie to, że zbiegły się terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych 
oraz odbioru odpadów budowlanych i niebezpiecznych to firma zapewne by te odpady zabrała, bo do 
tej pory zawsze tak było, że zabierali wszystko łącznie ze sprzętem RTV i AGD, prócz odpadów 
niebezpiecznych. 
 Radni stanowczo zanegowali powyższe stwierdzenie Wójta, gdyż jak stwierdzili wielokrotnie 
spotykali się z sytuacjami, kiedy firma nie chciała odbierać odpadów, nawet tych które były wymienione 
w instrukcji. 
Wójt Gminy zapowiedział, że ponowna zbiórka odpadów odbędzie się jesienią bieżącego roku. 
Radna Lidia Urban zgłosiła problem odbioru opon. W instrukcji było wyraźnie zaznaczone, że 
mieszkańcy mogą wystawić „zużyte opony od samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk”,  
a firma ich nie odebrała. Zdarzało się, że firma odebrała tylko dwie z czterech wystawionych. 
W związku z powyższym radni złożyli następujące wnioski: 

a. o to aby firma odbierająca odpady wielkogabarytowe odbierała również sprzęt RTV  

i AGD od mieszkańców; 

b. o to, aby ulotki informujące mieszkańców o zbiórkach odpadów na terenie gminy Murów były 

wykonane w sposób bardziej precyzyjny, czytelny dla mieszkańców. 

 Wójt Gminy poinformował, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

odbędzie się w miesiącu październiku 2017 roku. 

 Radna Barbara Proth skierowała zapytanie do Wójta Gminy czy jeżeli gmina przejdzie do 

Gotartowa to czy cena utrzyma się na dotychczasowym poziomie. 
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 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że w tym roku cena będzie utrzymana. 

 Radny Michał Golenia zwrócił uwagę na to, że jego zdaniem ceny w Gotartowie są niższe, gdyż 

jest to nowa firma, która pozyskuje klientów. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu 

Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, 

Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, 

Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. 

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

Nr XXVI/185/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia 

Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, 

Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

2)  

 

Ad. 2 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 3 

 Radna Antonina Adamczyk zgłosiła, iż w Starych Budkowicach na ul. Zagwiździańskiej od 

pewnego czasu nie działa oświetlenie uliczne. 

 Radna Barbara Proth skierowała zapytanie do Wójta odnośnie dworca PKP w Murowie, czy są 

jakieś informacje w tym zakresie. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że otrzymał zapewnienie ze strony Dyrektora 

Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej o planowanym II naborze, bo do tej pory odbył się tylko jeden 

nabór. Jednak nie wiąże się to z tym, że automatycznie otrzymamy to dofinansowanie. 

 Wójt wspomniał również o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji zabytków na terenie 

gminy Murów, gdyż posiadamy ok. 1100 zabytków wpisanych do ewidencji. Wiąże się to z wieloma 

procedurami koniecznymi do zachowania w przypadku remontów, powoduje to znaczne utrudnienia 

dla mieszkańców. Często mieszkańcy, których budynek znajduje się w ewidencji nie mają nawet 

świadomości o tym, że należy wystąpić do Konserwatora zabytków celem uzyskania stosownego 

pozwolenia. W związku z czym na najbliższej sesji koniecznym krokiem będzie zwiększenie budżetu o 

ok. 8 000, 00 zł na ten cel. 

  Radni podjęli również dyskusję na temat stanu dróg na terenie gminy Murów. Jednogłośnie 

stwierdzili, że ich stan jest fatalny. 

 Radny Hubert Szichta zgłosił ubytki w  nawierzchni przy figurze papieża Jana Pawła II na 

skrzyżowaniu w miejscowości Stare Budkowice. Ubytek jest wielkości 1 m x 1 m o głębokości ok. 20 cm. 

Ponadto, radny zwrócił uwagę na bardzo zły stan drogi przy ul. Wołczyńskiej obok szkoły. 

 Wójt Gminy poinformował radnych o ogłoszonym przetargu na budowę Sali gimnastycznej w 

Zagwiździu, przekazał również informację, że dnia 18 maja 2017 roku będzie otwarcie ofert ( na ten 

dzień planuje się także posiedzenie Rady Gminy). 

 Radny Hubert Szichta prosił o przedstawienie informacji na temat inwestycji związanej z 

budową kanalizacji w Starych Budkowicach.  

 Wójt Gminy poinformował, że mieszkańcy wykonują już przyłącza, jednak w trakcie ich 

wykonywania kazało się że doszło do licznych nieprawidłowości podczas prac. Wójt jednoznacznie 

stwierdził, że jest to spowodowane błędem kierownika budowy a nie geodety. Prace zostały objęte 

gwarancją i rękojmią. 
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 Radny Jerzy Kiryczuk poinformował, że operat geodezyjny powinien być sporządzony po 

wykonaniu prac. Jeżeli okazało się, że czegoś nie wykonano lub wykonano w nieprawidłowy sposób to 

wówczas możliwe jest ukaranie wykonawcy. Istnieje również możliwość wezwania firmy do usunięcie 

usterek. Nasuwa się w tym momencie pytanie: gdzie był inspektor nadzoru podczas tych prac.  

 Wójt Gminy poinformował, że z informacji jaką uzyskał ze spółki PROWOD wynika, że na 

chwilę obecną podpisanych jest dwadzieścia umów. 

 Wójt Gminy poinformował również radnych o tym, że wniosek na budowę wodociągu w 

Święcinach przeszedł formalnie, więcej na chwilę obecną nie jest w stanie powiedzieć. Poza tym, że jest 

tworzona lista rankingowa i do dwóch powinniśmy wiedzieć co dalej z tą inwestycją. 

 Wójt Gminy poinformował, że w planach jest założenie Narodowego Parku w części gminy od 

Grabic. 

 Radny Michał Golenia o godzinie 1433 opuszcza obrady, w związku z czym stan radnych 

zmniejszył się do 13 osób. 

 Radna Rita Fila złożyła wniosek o podjęcie interwencji u przewoźników obsługujących teren 
gminy Murów o aktualizację i wywieszenie na przystankach rozkładów jazdy. 
 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zaprosiła Wójta oraz radnych do udziału w Majowym pikniku 

pod hasłem "Na kole na Szlajsa" czyli "Rowerem do Kęszyc" organizowanym przez sołectwo Grabice w 

dniu 14 maja 2017 roku od godziny 13. 

 Radny Hubert Szichta złożył wniosek w sprawie podwyżki diet dla radnych Rady Gminy Murów 

o 8%. 

 Radni podjęli również temat związany z utworzeniem siłowni zewnętrznych w poszczególnych 

sołectwach. 

 Radny Ryszard Ryczkowski stwierdził, że małe sołectwa są ograniczone w tym zakresie ze 

względu na to, że urządzenia stanowią zbyt duży koszt do wielkości budżetu na sołectwo. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 14.45 zamknął XXVI Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Martyna Leja          /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


