
P R O T O K Ó Ł
z obrad XIV sesji 

 RADY GMINY MURÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.

O godz.900 odbyła się Msza Święta w kościele p.w. Świętej Trójcy w Murowie z okazji
zakończenia starego roku.

XIV Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w Sali parafialnej Betania w Murowie.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 10:00 otworzył XIV sesję

Rady Gminy Murów.
Przewodniczący  stwierdził,  że  obecnych  jest  13  radnych,  co  stanowi  quorum  do

podejmowania uchwał.
Nieobecnymi byli: Radna Ewa Fortuna-Ptasiewicz oraz Radny Andrzej Trzeciak.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto  w  sesji  udział  wzięli:  sołtysi  z  terenu  gminy,  pracownicy  Urzędu  Gminy

 w  Murowie,  zaproszeni  goście,  dyrektorzy  placówek  oświatowych,  kierownicy  oraz
dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych,  radny  powiatowy  Pan  Rudolf  Mohlek,  Komendant
Gminny OSP Pan Paweł Lorenc, 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.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019;
2) uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2016;
3) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015;
4) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi;
6) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  na czas
oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość w trybie bezprzetargowym;
9) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów;
10) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
11)  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów;
12) zajęcia stanowiska w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego.

4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
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Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Murów  Pan Stanisław Onyszkiewicz.
Rada Gminy w obecności  13 radnych  -  13 głosami  „za”  przyjęła  przedstawiony porządek
obrad.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie

do Radnych w sprawie przyjęcia protokołu  obrad poprzedniej sesji.
Protokół przyjęto bez uwag, w obecności 13 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Do obrad XIV  Sesji Rady Gminy Murów  o godz. 1011 dołączyła  Radna Ewa Fortuna-
Ptasiewicz, wobec czego stan radnych zwiększył się do 14 osób.

Ad. 2
Wójt  Gminy  Murów  przedłożył  Radzie  Gminy  Murów  sprawozdanie  ze  swojej

działalności  międzysesyjnej  tj.  w  okresie  27.11.2015r.  do  29.12.2015r.,  które  stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wójt  poinformował  o  członkostwie  naszego  przedstawiciela  -  Pani  Marii  Kania  
w  Radzie  Programowej  Lokalnej  Grupy  Działania  Stobrawski  Zielony  Szlak.  Wójt  Gminy
przybliżył również kierunki działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak na rok 2016.

Radny  Michał  Golenia  zadał  pytanie  odnośnie  ostatnich  „zamieszek”  
w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska.  Czy  przewidziano sytuację  ewentualnej  likwidacji
bądź zawieszenia działalności  stowarzyszenia, co wówczas z opłacaną przez gminę Murów
składką członkowską?

Wójt Gminy udzielił  odpowiedzi, iż na jednym z ostatnich spotkań Stowarzyszenia
Aglomeracja  Opolska  zmieniono  punkt  w  statucie,  mówiący  o  tym,  iż  Przewodniczącym
Zarządu jest Prezydent Miasta Opola. Na najbliższy poniedziałek zaplanowano spotkanie, na
którym to członkowie mają wybrać nowego Przewodniczącego.

Radny Michał Golenia zadał pytania odnośnie działalności Lokalnej Grupy Działania
Stobrawski Zielony Szlak, czy wiadomo kiedy zostaną ogłoszone nabory wniosków LGD.

Wójt udzielił odpowiedzi, iż na razie nie zostały wskazane żadne terminy.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił  się do Wójta Gminy  

z zapytaniem odnośnie spotkań związanych z zamiarem poszerzenia granic Opola, co wynikło
z tych spotkań?

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż na sesji Rady Powiatu przedstawiciele trzynastu
gmin powiatu opolskiego jednogłośnie opowiedziały się za sprzeciwem powiększenia granic
miasta Opola o części  sąsiednich gmin.  Wójt  zwrócił  również uwagę na to,  iż  sytuacja ta
również  w znacznej  części  dotknie  gminę  Murów,  chociażby  z  takiego  powodu,  iż  środki
przeznaczone na Powiat Opolski zostaną pomniejszone, a co za tym idzie, nasza gmina nie
otrzyma środków na naprawę nawierzchni dróg. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  udzielił  głosu  panu  Rudolfowi
Mohlek.
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Radny  powiatowy  pan  Rudolf  Mohlek  uważa  iż  zmiany  granic  administracyjnych
miasta Opola naruszą strukturę województwa opolskiego. Jego zdaniem ewentualne zmiany
doprowadzą jedynie do osłabienia pozycji województwa opolskiego, a nie je wzmocnią. 

Radna Lidia Urban zwróciła się z zapytaniem odnośnie przeniesienia mieszkańców
gminy Murów pod właściwość Urzędu Skarbowego w Kluczborku.

Wójt udzielił  odpowiedzi, iż odbył spotkanie z Naczelnikami Urzędów Skarbowych
zarówna  z  Opola  jak  i  Kluczborka,  którzy  to  zaznaczyli  taką  ewentualność  wynikającą  
z wytycznych rządowych. Na chwilę obecną nie został określony termin tej zmiany.

Przedstawiciel Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu  Wielkim  Pan  Daniel  Gutka
przedstawił  informację  na  temat  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy  Murów,  zaznaczając
jednocześnie  iż  gmina  Murów  jest  gminą  najbardziej  bezpieczną,  wśród  podległych  pod
Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim.

Ad. 3

1) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła projekt uchwały  w sprawie  uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019.

Poinformowała,  iż  zmiana  w  stosunku  do  projektu  uchwały  przedstawianego  na
posiedzeniu Komisji tj. 14 grudnia 2015 r. polega na tym, iż w załączniku nr 2 usunięto te
przedsięwzięcia które obejmowały okres 2 letni, a pozostawione zostały te zadania, których
okres obejmuje 3 lata, wówczas wprowadzono je na potrzeby zawierania umów do realizacji
w roku 2016.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał pozytywną opinię  Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  na  temat  projektu  uchwały  
w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019,
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
po czym zarządził  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019.

Rada Gminy Murów w obecności  14 radnych -   14 głosami „za” podjęła uchwałę  
Nr XIV/92/2015 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na
lata 2016-2019, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
2)  Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały
budżetowej Gminy Murów na rok 2016.

Poinformowała,  iż  zmiana  w stosunku  do  projektu  uchwały  przedstawionego  na
posiedzeniu Komisji tj. 14 grudnia 2015 r. polega na wprowadzeniu 13 000,00 zł po stronie
wydatkowej  poprzez  zwiększenie,  gdyż  w  projekcie  nie  uwzględniono  tych  środków,  
a dotyczyło sołectwa Zagwiździe oraz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla
współfinansowanego ze środków zleconych. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał pozytywną opinię  Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  na  temat  projektu  uchwały  
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w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2016, która stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego  protokołu,  po  czym zarządził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie
uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2016.

Rada  Gminy  Murów  w  obecności  14  radnych  -  11  głosami  „za”,  3  głosami
„wstrzymującymi  się”  podjęła  uchwałę  Nr  XIV/93/2015  w  sprawie  uchwały  budżetowej
Gminy Murów na rok 2016, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
3) Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła projekt uchwały  w sprawie  dokonania
zmian budżetu gminy na rok 2015.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały po czym Przewodniczący
Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz  zarządził  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr  XIV/94/2015  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2015,  która  stanowi
załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Radny  Hubert  Szichta  zwrócił  uwagę  na  mało  czytelne  harmonogramy  odbioru
odpadów komunalnych oraz ich mały format. 

Powyższy  problem  potwierdził,  również  radny  powiatowy  Pan  Rudolf  Mohlek,  do
którego  mieszkańcy  zwracali  się  niejednokrotnie  o  sporządzenie  kserokopii  w  większym
formacie.

Wójt Gminy odpowiedział, że zostało już wystosowane pismo do firmy odbierającej
odpady celem eliminacji wyżej wymienionych problemów.

Radny  powiatowy  Pan  Rudolf  Mohlek  zwrócił  się  z  zapytaniem  co  należy  zrobić  
w  sytuacji  gdy  nieruchomości  są  niezamieszkałe,  a  na  których  nie  powstają  odpady
komunalne.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż wówczas składa się deklarację tzw. „zerową”.
Radny  powiatowy  Pan  Rudolf  Mohlek  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Wójta  Gminy

Murów o utworzenie PSZOK-u.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż PSZOK-u powstanie w miejscowości Murów przy

oczyszczalni  ścieków,  głównie  z  tego  powodu,  iż  nie  zachodzi  konieczność  budowy
infrastruktury.  W  miejscu  tym  należy  jedynie  utwardzić  teren  oraz  zakupić  odpowiednie
kontenery.

Wójt dodał, iż na obecną chwilę, po dokonaniu analizy wpływów do Urzędu z  tytułu
opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi stwierdza się  minimalny deficyt  w tym
zakresie. Jednakże wszczęte zostały już postępowania egzekucyjne mające na celu odzyskanie
należnych dochodów.

Pan  Stanisław  Onyszkiewicz  poruszył  kwestię  związaną  z  „osobami  przyjezdnymi”,
które pozostają na dłuższy okres, a często nie dokonują korekty deklaracji w Urzędzie Gminy,
zasugerował, ażeby powyższy fakt zgłaszać do Urzędu.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 Rada  Gminy w obecności 14 radnych -  13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” podjęła
uchwałę  Nr  XIV/95/2015 w sprawie  wyboru  metody ustalania  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, która stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie określenia terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr  XIV/96/2015 w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  która  stanowi załącznik  nr  11  do  niniejszego
protokołu.
6) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w  sprawie  określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radny powiatowy pan Rudolf Mohlek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dzierżawy
pojemników,  a  dokładniej  czy  pojemniki  zakupione  w  przeszłości  będą  mogły  być  nadal
użytkowane?

Wójt  Gminy  Murów  udzielił  odpowiedzi,  iż  jak  najbardziej  będzie  można  z  nich
korzystać. Dodał również, iż niegdyś niejako namawiał mieszkańców gminy do zakupu kubłów
na odpady na własność, gdyż ten jednorazowy wyższy koszt po upływie czasu się zwróci i nie
będzie już generował kosztów związanych z dzierżawą.

Radny  Ryszard  Ryczkowski  poinformował,  iż  z  rozmowy  z  przedstawicielami  firmy
Strach i Synowie wynika, iż nie będzie możliwości odbioru odpadów od mieszkańców gminy
posiadających metalowe pojemniki.

Wójt Gminy Murów obiecał,  że zajmie się  sprawą celem wyjaśnienia tej  wątpliwej
kwestii.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały  w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła  uchwałę  Nr  XIV/97/2015  określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  w  zakresie
odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
7) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
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komunalnymi.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem

uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  Nr
XIV/98/2015 w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził 10 minutową przerwę 
w obradach XIV sesji Rady Gminy Murów.

Podczas trwania przerwy w obradach Sesji  rady Gminy Murów posiedzenie opuścił
radny Jerzy Kiryczuk, wobec czego stan radnych zmniejszył się do 13 osób.
8) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony  do  10  lat,  z  dotychczasowym  dzierżawcą,  której  przedmiotem  jest  ta  sama
nieruchomość w trybie bezprzetargowym.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość w trybie bezprzetargowym.

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XIV/99/2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości  na  czas  oznaczony  do  10  lat,  z  dotychczasowym  dzierżawcą,  której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.
9) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XIV/100/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, która
stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.
10) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych.

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr  XIV/101/2015  w sprawie  gminnego programu profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych, która stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.
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11) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów.

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła  uchwałę  Nr  XIV/102/2015  w  sprawie określenia  kryteriów  rekrutacji  do  klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Murów, która stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.
12) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
     w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego.

Radny powiatowy Pan Rudolf  Mohlek  zwrócił  uwagę na zapis  w uchwale  w §  2,  
a mianowicie, stwierdził, iż brakuje przekazania do Rady Powiatu Opolskiego, jednocześnie
sugerując dodanie tegoż zapisu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zgłosił wniosek
o dodanie zapisu, po czym zarządził głosowanie  nad nim.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego Rady
Gminy Murów Stanisława Onyszkiewicza.

Rada Gminy w obecności  13 radnych -  13 głosami „za”,  przyjęła  złożony wniosek  
o dodanie zapisu w formie - Rady Powiatu Opolskiego w  § 2.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z  poprawką.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem

uchwały w zajęcia stanowiska w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego.
Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  -  13  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr  XIV/103/2015  w  sprawie zajęcia  stanowiska  w  przedmiocie  nienaruszalności  granic
powiatu opolskiego, która stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

Radny  powiatowy  Pan  Rudolf  Mohlek  skierował  do  Radnych  podziękowania  za
zaangażowanie w walkę związaną z nienaruszalnością granic powiatu opolskiego. 

Ad. 4
Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5 

Przewodniczący  Rady  Stanisław  Onyszkiewicz  ponownie  dokonał  odczytu  pisma  
( zostało już odczytane na posiedzeniu Komisji tj. 14 grudnia 2015 r. ) -  odpowiedzi do petycji
złożonej  29  października  b.r.  w  sprawie  przywrócenia  przewozów  towarowych  do  stacji
Murów. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy w związku z planowanymi naborami przez
Lokalną  Grupą  Działania  –  Stobrawski  Zielony  Szlak  przewidziano  możliwość  pozyskania
środków na adaptację przejętego dworca PKP w miejscowości Murów. 
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Wójt Gminy Murów udzielił  odpowiedzi, iż programy te nie zakładają finansowania
tego rodzaju przedsięwzięć.
 Na zakończenie sesji Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim
obecnym życzenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia z życia osobistego oraz zawodowego 
z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  dziękując
uczestnikom za udział w sesji i o godz. 1215 zamknął XIV Sesję Rady Gminy Murów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy
Martyna Gola    

/-/ Stanisław Onyszkiewicz
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