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P R O T O K Ó Ł Nr XX/2016 

z obrad XX Nadzwyczajnej Sesji  
 RADY GMINY MURÓW 

  z dnia 3 października2016 r. 

 

 XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w Sali USC Urzędu Gminy Murów.

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 14:00 otworzył XX Nadzwyczajną 

sesję  Rady Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych spośród 15. Nieobecna radna Barbara 

Proth. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik, Skarbnik Gminy Pani Teresa 

Kuca oraz Martyna Leja – podinspektor ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy. 

 
Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) wyrażenia zgody do realizacji projektu partnerskiego pn.:”Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część 
południowa”, 
2) wyrażenia woli powierzenia Prowod spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Czarnowąsach zadania publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi 
Święciny. 

 2. Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 
 3. Wolne wnioski i zapytania. 

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

obrad. 

  

  

Ad. 1 

 1) Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody do realizacji projektu 

partnerskiego pn.:”Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej 

Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa. 

 Wójt Gminy Murów przedstawił cel podpisania porozumienia  w sprawie realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia pn.: Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”.  Powstanie tej strefy ma związek z 

rozpadem byłej już strefy namysłowskiej. Poinformował również że termin składania wniosków 

upływa dnia 10 października 2016 r. Wyżej wymienione porozumienie stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 Radny Hubert Szichta zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w porozumieniu występuje tylko 

parafia z Zagwiździa, brak jest pozostałych parafia z Gminy Murów. 

 Wójt Gminy Murów odpowiedzał, że tylko parafia z Zagwiździa złożyła wniosek. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały wyrażenia zgody do realizacji projektu partnerskiego pn.:”Ochrona, promocja i 

rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część 
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południowa. 

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

Nr XX/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody do realizacji projektu partnerskiego pn.:”Ochrona, 

promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – 

część południowa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 2) Wójt Gminy Murów omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli powierzenia 

Prowod spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach zadania publicznego 

polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi Święciny. 

 Wójt Gminy Murów przedstawił etap realizacji inwestycji polegającej na budowie wodociągu 

w miejscowości Święciny. Poinformował, iż przez utrudniony kontakt z geodetą terminy wydłużyły się, 

natomiast na chwilę obecną mapy są w jego posiadaniu i zostały złożone do Starostwa. Wójt 

poinformował również że dnia 29 września 2016 r. odbyło się spotkanie z PROWOD-em, którego 

tematyką było omówienie realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi 

Święciny. Wójt Gminy przekazał również informację o zmianach jakie nastąpiły w zakresie oświadczeń 

dotyczących zgód na korzystanie  z nieruchomości., otóż Urząd Marszałkowski wymaga aby 

oświadczenia znajdowały się na ich drukach, a nie na takich na jakich my je posiadamy. Problem tkwi 

w tym, iż zebranie tych oświadczeń wymaga wiele czasu, a najbardziej problematyczne sytuacje są 

wtedy gdy nieruchomości nie mają uregulowanych spraw własnościowych, a właściciele bądź to nie 

żyją bądź zamieszkują za granicą. Istnieje również możliwość takowa, że właściciele nie zechcą złożyć 

podpisu, wówczas sieć zostanie doprowadzona na odległość 1 m od działki. 

 Wójt dodał również, iż powyższa uchwała nie ma prawnego znaczenia, ma ona bowiem 

wyłącznie charakter intencyjny. 

 Wójt Gminy Murów poinformował o odbytym spotkaniu z PROWOD-em wraz  

z Przewodniczącym Rady Gminy. Wójt Gminy odniósł się co do terminu realizacji wyżej wymienionej 

inwestycji, a więc wodociąg nie będzie wcześniej niż wiosną 2017 roku.  

 Radny Sebastian Nowicki zapytał o termin przetargu na to zadanie, czy będzie ogłoszony 

jeszcze w tym roku. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, że uważa że będzie to w okolicach miesiąca  lutego 

2017 roku. Poza tym Wójt odniósł się do zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu na ten cel, a więc 

tak, środki te zostaną przeniesione na PROWOD, a wykorzystanie nastąpi w następnym roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli powierzenia Prowod spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach zadania publicznego polegającego na budowie sieci 

wodociągowej we wsi Święciny. 

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

XX/145/2016 w sprawie wyrażenia woli powierzenia Prowod spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Czarnowąsach zadania publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi 

Święciny, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 3  

 Radny Hubert Szichta zwrócił się z zapytaniem odnośnie przetargu na budowę sali 

gimnastycznej w Zagwiździu. 

 Wójt Gminy Murów udzielił odpowiedzi, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ofert. Są one 
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zazwyczaj składane w ostatnim dniu. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem odnośnie funkcjonowania firmy PROWOD 

po odłączeniu gmin i przyłączeniu ich do Miasta Opola. 

 Wójt Gminy poinformował, że finansowo nic się nie zmieni, nie ma zagrożenia. 

 Poruszono również kwestię związaną z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych tzw. RIPOK.  

 Radny Hubert Szichta zgłosił fakt, nie odbierania przez firmę odpadów komunalnych podczas 

wystawki  odpadów wielkogabarytowych.  Nie zabrane zostały odpady takie jak: okna bez ram, opony, 

drzwi. 

 Wójt Gminy poinformował, że firma nie odbiera wszystkich odpadów, gdyż nierzadko są to 

odpady budowlane. 

 Radna Lidia Urban złożyła Wójtowi Gminy Murów gratulacje za zdobycie III miejsca w 

konkursie na ukwiecanie województwa opolskiego „Opolskie kwitnące”, w kategorii "obiekt 

prywatny"  którego celem było wyłonienie najładniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych 

oraz terenów i obiektów publicznych w regionie.  

 Wójt Gminy Murów poinformował również o zajęciu III miejsca dla Placu rekreacyjno-

sportowego w Murowie   w kategorii „obiekt dostępny”  w konkursie „Opolskie kwitnące”. 

 Radna Lidia Urban zwróciła uwagę na problem związany ze szkodami wyrządzonymi przez 

dziki na terenie boiska w miejscowości Nowe Budkowice, żądając tym samym odszkodowanie ze 

strony Nadleśnictwa. 

 Radny Andrzej Trzeciak udzielił odpowiedzi, że najpierw należy sprawdzić na jakiej działce 

znajduje się szkoda. Dodał również, że jest wyrok odnoszący się do tego co jest szacowane w jaki 

sposób i w jakim czasie.  

 Radny Henryk Gaweł zwrócił uwagę na wąski chodnik w miejscowości Murów, który jest 

obecnie remontowany, gdyż wynosi 1,47 m. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że miało być 1,5 m. 

 Przewodniczący Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek dotyczący wyjaśnienia 

sprawy wypasania koni na działce należącej do mienia gminy Murów położonej  

w miejscowości Bukowo na której mieści się świetlica wiejska wynajmowana przez DFK Bukowo. 

Konie zagrażają bezpieczeństwu, gdyż są wypasane w miejscu gdzie znajduje się zbiornik z gazem 

służący do ogrzewania świetlicy. Konie spowodowały zniszczenie znajdującego się tam ogrodzenia.  

 Wójt Gminy Murów odczytał pisma otrzymane z Zarzadu Dróg Powiatowych w Opolu 

odnośnie ruchu pojazdów ciężarowych po drodze powiatowej Nr 1704 O Jełowa – Stare Budkowice, 

które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, oraz pismo dotyczące wprowadzenia 

ograniczenia prędkości dla pojazdów ciężarowych do 40 km/h w ciagu drogi powiatowej Nr 1344 O 

Wołczyn – Murów – DW 454 na odcinku od wjazdu do tartaku do końca obszaru zabudowanego w 

miejscowości Murów, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Radni poruszyli również kwestię związaną z zakupem mieszkania  dla pani zamieszkującej 

obecnie budynek sąsiadujący z GOPS-em. 

 Radne Pani Antonina Adamczyk oraz Pani Lidia Urban o godz. 1507 opuściły obrady wobec 

czego stan radnych zmniejszył się do liczby 12. 

 Radny Marek Jermakowicz zgłosił zapadnięcie prawej części jezdni w miejscowości Grabczok 

obok byłej leśniczówki. 

 Radny Ryszard Ryczkowski zapytał czy są już wytyczne odnośnie podwyżki wody. 

 Wójt odpowiedział, że najpierw muszą być wyliczenia, na chwilę obecną ich nie  ma. 

 Radny Michał Golenia o godz. 1511 opuścił obrady, wobec czego stan radnych zmniejszył się 
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do liczby 11. 

 Do dyskusji odnośnie podwyżek wody dołączył się radny Hubert Szichta przypominając 

radnym o ówczesnej umowie o braku podwyżek w sprawie wody. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom 

za udział w sesji  o godz. 1520 zamknął XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Murów. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 
 

 

 


