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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2016 
z obrad XVI sesji  

 RADY GMINY MURÓW 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

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

Rady Gminy Murów. 

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

podejmowania uchwał. Nieobecny był radny Michał Golenia. 

 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, mieszkańcy wsi Murów, 

dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pan Jacek Dziatkiewicz, radny powiatowy Pan 

Rudolf Mohlek, 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. 

 sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2015 rok; 

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
2015 rok; 

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016; 
2) zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 
3) zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r.  

w sprawie opłaty targowej; 
4) zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 

grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów. 
4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław 

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

porządek obrad. 
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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 14 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

  

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu 

przedstawicielom Stowarzyszenia powstałego wskutek uciążliwości powodowanych przez 

tartak Stora Enso Wood Products sp. z o.o. w Murowie w związku z jego rozbudową.  

 Pan Mirosław Blak przedstawił cel powołania powyższego Stowarzyszenia. 

Przedstawił również problemy z jakimi borykają się mieszkańcy sąsiadujący z terenem 

rozbudowy istniejącego tartaku, a są nimi: hałas, pył, trociny. 

 Następnie głos zabrał mieszkaniec Murowa Pan Radosław Paszko również członek 

Stowarzyszenia, informując iż koniecznym jest ograniczenie postoju na ul. Tartacznej przez 

samochody ciężarowe przewożące drewno oraz  praca w godzinach nocnych po godz. 22, 

dodał również iż podejmowane były interwencje ze strony Policji w tym zakresie, lecz nie 

przyniosły one żadnych efektów. Stwierdził, iż wystosowano pisma do tartaku, w którym to 

informowano o problemach mieszkańców w związku z trwającą inwestycją polegającą na 

rozbudowie przedsiębiorstwa, jednakże zostały one pozostawione bez odpowiedzi. 

Poruszono również kwestię związaną ze składowaniem trocin, które według mieszkańców nie 

są składowane w prawidłowy sposób, ponieważ zostało to określone w planach, które mówią 

o tym, iż winne to być pomieszczenia zamknięte. W rzeczywistości są to otwarte boksy. 

 Dodatkowo wspomniano o stanie drogi na ulicy Tartacznej, krótko określając ją jako 

stan  fatalny, dodano również iż stan może wcześniej bądź później być przyczyną wypadku.  

 Pan Mirosław Blak zwrócił również uwagę na złe ustawienie lamp, które  

w tej formie nie spełniają swoich funkcji, a tym samym przeszkadzają innym mieszkańcom, 

„rażąc ich po oczach”. 

 Reasumując powyższe Pan Radosław Paszko stwierdził: „Stora Enso – Państwo  

w państwie, nie zwracają uwagi na nic i na nikogo, robią to co oni chcą nie patrząc na innych” 

 Wobec powyższego mieszkańcy wsi Murów zwracają się z apelem o pomoc do 

przedstawicieli samorządu oraz Rady Gminy poprzez wystosowanie zawarcia polubownego 

kompromisu z tartakiem Stora Enso Wood Products Sp. z o. o., a jeżeli to nie przyniesie 

żądanych przez nich efektów, mieszkańcy nie poprzestaną na tym szczeblu i będą walczyć  o 

swoje przekazując problem innym organom. Nie wykluczają również przekazanie sprawy do 

mediów. Jak wielokrotnie zaznaczyli ich celem jest osiągnięcie stanu, w którym mogliby 

spokojnie i godnie żyć. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą  

o przekazanie sprawy w formie pisemnej do Urzędu oraz zadeklarował pomoc w tej sprawie. 

 Radna Antonina Adamczyk zaproponowała zorganizowanie spotkania radnych, 

Wójta, przedstawicieli Tartaku oraz Stowarzyszenia celem osiągnięcia kompromisu w tej 

sprawie.  



Strona 3 z 8 

 

 Wójt Gminy poinformował o odbytych spotkaniach z Prezesem Stora Enso Wood 

Products Sp. z o.o., na których to przedstawił zgłaszane skargi mieszkańców na działalność 

związaną z rozbudową przedsiębiorstwa. Podobnie jak Przewodniczący Rady zwrócił się  

z prośbą do Stowarzyszenia o przekazanie sprawy w formie pisemnej do Urzędu. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o podjęcie działań 

wobec tartaku zmierzających do wykonywania złożonych deklaracji co do kwestii związanej ze 

składowaniem drewna na ul. Wolności w Murowie. Ze strony Prezesa tartaku padła 

deklaracja iż drewno zostanie zabrane w określonym czasie, jednakże do chwili obecnej 

drewno tam jest. 

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przerwał toczącą się dyskusję 

pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia oraz Radnym Sebastianem Nowickim. 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej 

działalności międzysesyjnej tj. w okresie 10.03.2016 r. do 27.04.2016 r., które stanowi 

załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.  

 Radna Lidia Urban zwróciła się do Wójta Gminy z zapytaniem w sprawie odbioru 

odpadów komunalnych typu  odpady budowlane i podobne, w jaki sposób będzie to się 

przedstawiało. 

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż będzie to polegać na wyznaczeniu miejsc na 

terenie gminy, gdzie mieszkańcy będą mogli dostarczyć odpady. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił uwagę na problem związany z nieodbieraniem 

odpadów wielkogabarytowych przez firmę „Strach” w miejscowości Stare Budkowice.  

 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, tłumacząc tym samym, iż nie wszystkie odpady 

stanowią odpady wielkogabarytowe, wobec czego firma stosuje swego rodzaju segregację. 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 

w Opolu Panu Jackowi Dziatkiewicz oraz poprosił o przedstawienie planów związanych  

z remontami dróg na terenie gminy Murów. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił uwagę  na stan nawierzchni drogi na odcinku Stare 

Budkowice – Zagwiździe oraz na fatalny stan „utwardzonych poboczy” żółtym kamieniem. 

Ponadto zwrócił również uwagę na drzewa rosnące w rowach na odcinku Morcinek – 

Zagwiździe oraz niewykoszone trawy na poboczach. 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu poinformował, że w związku  

z ograniczonym budżetem nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań. Na remonty dróg 

budżet na rok 2016  wynosi 715 000,00 zł, natomiast na remonty chodników ok. 200 000,00 

zł. Budżet ten przyznany został  na realizację zadań w 13 gminach. Pan Jacek Dziatkiewicz 

poinformował również o zamiarze wyeliminowania z ruchu na trasie Stare Budkowice – 

Murów samochodów ciężarowych powyżej 15 ton, jak oznajmił obecnie trwa opracowywanie 

dokumentacji. Problem tkwi głównie w tym, iż kierowcy samochodów ciężarowych skracają 

trasę, a tym samym niszczą nasze drogi.  

 Radna Antonina Adamczyk zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza z zapytaniem w sprawie ustawienia kolejnych barierek 

energochłonnych na trasie Stare Budkowice – Zagwiździe. 
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 Dyrektor udzielił odpowiedzi, iż barierki są sukcesywnie ustawiane, planuje się także 

ustawienie kolejnych w celu zakończenia prac na tym odcinku. 

 Radna Pani Ewa Fortuna-Ptasiewicz zwróciła się z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu o przedstawienie planów związanych z remontami i naprawami dróg 

na terenie gminy Murów. 

 Dyrektor przedstawił planowane zadania, a są to między innymi remonty  

w następujących miejscach: 

- remont drogi w Święcinach – odcinek ok. 260 m nakładki od miejscowości Dąbrówka 

Dolna; 

-  Okoły – dwa odcinki ok. 280 m; 

-  skrzyżowanie w Zagwiździu (frezowanie, nowa nakładka, przejścia dla pieszych); 

 - Odcinek leśny przez Zagwiździem od strony Murowa; 

 - Murów - Grabczok obok tartaku; 

 - Brynica – Grabczok przepusty; 

 - Remont chodnika Zagwiździe przy partycypacji gminy  w kosztach; 

 - Remont chodnika w Murowie przy partycypacji gminy w kosztach. 

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach Pani Wiesława Nieckarz 

zwróciła się z zapytaniem odnośnie wnioskowanego już wcześniej umieszczenia znaku: 

przejście dla pieszych w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej obok placu zabaw.  

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, że znak poziomy zostanie 

umieszczony. 

 Radna Lidia Urban zwróciła uwagę na pogarszający się stan drogi za przejazdem 

kolejowym w miejscowości Kały w kierunku miejscowości Jełowa.  

 Radna Barbara Proth zadała pytanie w sprawie oczyszczania poboczy. 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu odpowiedział, iż takowe prace są 

wykonywane.  

 Radna Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem odnośnie wjazdu do marketu DINO  

w Murowie, a mianowicie w czyim zakresie jest jego naprawa. 

 Dyrektor jednoznacznie stwierdził, że właściciel terenu powinien to naprawić. 

 Sołtys wsi Młodnik Pani Maria Gowin zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o plany i zamierzenia remontowe dróg w miejscowości 

Młodnik, gdyż jak zaznaczyła w tej wsi „drogi już nie ma”. 

 Dyrektor odpowiedział, w przypadku gdy otrzyma środki o które wnioskował do 

Starosty przeznaczy ich część na remont drogi w tej miejscowości z wykorzystaniem  

technologii – mikrodywanik na zimno. Dodał również iż na ogół jednym z czynników 

wpływających na kolejność remontowanych dróg jest natężenie ruchu. 

 Radna Lidia Urban zwróciła się z zapytaniem w sprawie remontu nawierzchni drogi 

na odcinku od stacji paliw w miejscowości Nowe Budkowice w kierunku przejazdu 

kolejowego. 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, iż jest to uwarunkowane 

otrzymaniem dodatkowych środków na remonty dróg. 
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 Radna Lidia Urban zaproponowała również ustawienie znaków przy mostach  

w miejscowości Nowe Budkowice ograniczających nośność do 15 ton. 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu poinformował iż obecnie trwają prace 

związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do próby eliminacji ciężkich 

samochodów. 

 Radny Marek Jermakowicz poruszył kwestię związaną z niebezpiecznym 

skrzyżowaniem na wysokości miejscowości Grabczok przy wyjeździe na drogę powiatową na 

odcinku Murów – Kup. 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu poinformował, że problem tkwi  

w tym, iż Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych nie wyraża zgody na wycinkę drzew tam 

rosnących co tym samym ogranicza możliwości remontu w tym miejscu. Wobec czego 

ustawiono w tym miejscu lustro drogowe, co zdaniem Dyrektora nie rozwiązuje istniejącego 

tam problemu. Poinformował również, iż w przypadku otrzymania dodatkowych środków 

poczynione zostaną starania, ażeby remont tego skrzyżowania został przeprowadzony łącznie 

z remontem nawierzchni drogi w kierunku leśniczówki w miejscowości Grabczok. 

 Radny powiatowy Rudolf Mohlek poinformował o tym, że osobiście monitoruje 

powyżej przedstawioną sprawę. 

 Poruszona została kwestia odnośnie tego kto winien być organizatorem spotkania  

w sprawie wycinki przydrożnych drzew rosnących na skrzyżowaniu w miejscowości Grabczok. 

Wójt twierdzi, iż nie powinien być organizatorem, gdyż nie jest właścicielem drogi. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu odnośnie umieszczenia znaku poziomego „przejście dla pieszych”  

w miejscowości Zagwiździe. 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi, iż powyższe zadanie nie 

zostanie zrealizowane dopóki nie zostanie przeprowadzony remont nawierzchni drogi w tym 

miejscu co uzależnione jest od otrzymania dodatkowych środków. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zadał pytanie Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu odnośnie korespondencji na temat ustawienia lustra drogowego w miejscowości 

Kały, gdyż jak zaznaczył do dnia dzisiejszego nie zostało  to zrealizowane, a termin minął  

z końcem roku 2015. 

 Dyrektor zapewnił radnego, że sprawdzi tę sprawę.  

 Radny Ryszard Ryczkowski zwrócił również uwagę na zagrażające życiu drzewa  

w miejscowości Kały. 

 Dyrektor przedstawił procedurę kwalifikacji drzew do wycinki. 

 Sołtys wsi Dębiniec Pan Henryk Pakuła zwrócił się z zapytaniem o lokalizację 

instytucji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. 

 Udzielono odpowiedzi, iż powyżej wymieniona instytucja mieści się przy ul. 

Obrońców Stalingradu 66. 

 Prezes Banku Spółdzielczego w  Łubnianach Pan Stanisław Dembowski stwierdził, iż 

nie należy dokonywać nadmiernych wycinek drzew, gdyż może to negatywnie wpłynąć na 

nasze środowisko. 
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 Opinii Prezesa Banku nie podzielił radny Marek Jermakowicz przedstawiając 

istniejące zagrożenie spowodowane przydrożnymi drzewami na skrzyżowaniu w miejscowości 

Grabczok. 

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił sprawozdanie  

z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił    sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok, które stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz przedstawił  Ocenę Zasobów 

Pomocy Społecznej, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

   

Ad. 3 

 

1)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy Murów na rok 2016.  

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca przedstawiła zmiany zaproponowane przez Wójta 

Gminy. Związane są one między innymi z koniecznością wykonania studium wykonalności  

w związku z przebudową dworca PKP w miejscowości Murów – 7 000,00 zł oraz przekazania 

środków na doposażenie szkółki piłkarskiej w Murowie, środki te pochodzą  

z oszczędności z ubiegłego roku.  

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawek do 

projektu uchwały. 

 Radni jednogłośnie przyjęli poprawki. 

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały po przyjęciu poprawek. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

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

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

Nr XVI/114/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Murów na rok 2016, która stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

2)   Przewodniczący Rady Pan 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 tym projektem. 

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

Nr XVI/115/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2016 Rady Gminy Murów z dnia  

19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, która 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

3) Przewodniczący Rady Pan 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 tym projektem.  
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 Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr  

XVI/116/2016 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 10 do 

niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów z dnia  

30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, po czym zarządził głosowanie nad tym projektem. 

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

XVI/117/2016 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy 

Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów. 

 Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Hubert Szichta odczytał 

uzasadnienie do uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów. 

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

Nr XVI/118/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5  

 Radny Sebastian Nowicki złożył wniosek w sprawie powołania zespołu do spraw 

zapobiegania uciążliwościom powstającym w wyniku rozbudowy tartaku Stora Enso Wood 

Products Sp. Z o.o.. Radny zasugerował aby w skład zespołu powołano przedstawicieli Rady 

Gminy oraz Wójta. Uciążliwości typu hałas, pył, kurz negatywnie wpływają na jakość życia 

mieszkańców. Ponadto Pan Nowicki wnioskował o zorganizowanie spotkania Zespołu wraz z 

przedstawicielami tartaku Stora Enso Wood Products Sp. Z o.o. oraz przedstawicielami 

powstałego Stowarzyszenia. 

 Wniosek Radnego Sebastiana Nowickiego poparła radna Antonina Adamczyk. 

 Radny Sebastian Nowicki odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na złożony wniosek 

w sprawie utworzenia oddziału żłobkowego przy oddziale zamiejscowym w Zagwiździu  

Przedszkola Publicznego w Murowie. Wyraził odmienne zdanie i zaproponował podjęcie prób 

aby oddział ten jednak  powstał, gdyż niewątpliwie jest potrzebny. Radny nawiązał również 

do wspominanego na wcześniejszych posiedzeniach Rady Gminy podziału dzieci 

uczęszczających do placówek przedszkolnych z zachowaniem grup wiekowych. 
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 Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk poinformowała, iż został już 

ustalony termin spotkania z członkami wchodzącymi w skład Komisji Oświaty z dyrektorem 

oddziału zamiejscowego w Zagwiździu Przedszkola Publicznego w Murowie. Po spotkaniu 

planowane jest przeprowadzenie ankiety celem uzyskania opinii osób zainteresowanych. 

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Murowie Pani Ewa Janas stwierdziła 

jednoznacznie, że praca z grupą dzieci w tym samym wieku pozwala na większy komfort, 

aniżeli praca z dziećmi w różnym wieku. Ponadto poinformowała również o tym, że 

przeprowadzono wstępne rozmowy z pracownikami Sanepidu, którzy to jednoznacznie 

stwierdzili, że obiekt w miejscowości Zagwiździe jak najbardziej może stanowić bazę do 

utworzenia oddziału żłobkowego. Konieczne  będzie jednak przeprowadzenie prac 

adaptacyjnych w celu przystosowania ich do wymagań jakim powinny odpowiadać tego typu 

obiekty.  

 Kwestie prawne w sprawie utworzenia oddziału żłobkowego przedstawił radca 

prawny Urzędu Pan Waldemar Leśniewski.  

 Wójt Gminy Murów poinformował o tym, że wniosek o dofinansowanie ze środków 

budżetu Województwa Opolskiego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

oznaczonej w  ewidencji gruntów dz. Nr 619/181; 974/126 obręb Nowe Budkowice oraz dz. 

Nr 966/92; 515/102 obręb Stare Budkowice został pozytywnie oceniony. Jednakże ze względu 

na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zostało przyznane dofinansowanie na 

realizację wyżej wymienionego zadania. Sytuacja może się zmienić w przypadku pojawienia 

się oszczędności poprzetargowych. 

 Ponadto Wójt Gminy Murów poinformował o uzyskaniu dofinansowania dla gminy 

Murów na budowę pełnowymiarowej sali sportowej na kwotę 2 500 000,00 zł z podziałem na 

250 000,00 z w roku 2016, 800 000,00 z w roku 2017 oraz 1 450 000,00 zł w roku 2018  

z puli środków przeznaczonych  na Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Opolskiego na lata 2013-2018 przyjętego uchwalą Nr XVI/176/2016  Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując 

uczestnikom za udział w sesji  o godz. 1220 zamknął XVI Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Gola           

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


