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

 RADY GMINY MURÓW 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
O godz. 900 odbyła się Msza Święta w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Zagwiździu z okazji zakończenia starego roku. 
 XXIII Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu.  

O godz. 10:00  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz otworzył XXIII sesję   
Rady Gminy Murów.  
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że obecnych jest 15 radnych 
spośród 15. 
 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. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad na posiedzenie dzisiejszej Rady Gminy 
Murów. 
 
1.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 
2.Sprawozdanie zaproszonych gości,  działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020; 
2) uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2017; 
3) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016; 
4) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019; 
5)ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów; 
6) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów; 

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

 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
  
Ad. 1 
 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do 
Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 
Protokoły przyjęto bez uwag, w obecności 15 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 
 
Ad. 2 
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował radnych i obecnych gości o 

obecności na dzisiejszym posiedzeniu właściciela firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach Pana Wiesława Strach świadczącej usługi w zakresie odbioru i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Murów.  
 Radni skierowali do pana Wiesława Strach poniżej wymienione problemy i nieprawidłowości 
w tym zakresie. 
 Radna Barbara Proth zgłosiła problem polegający na tym, że kierowcy odbierający odpady 
przekazują mieszkańcom informacje tego typu, że odpady w metalowych kubłach od dnia 1 stycznia 
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2017 roku nie będą odbierane. 
 Radna Antonina Adamczyk zwróciła się do właściciela firmy o przekazanie prośby 
pracownikom o pozostawaniu worków na śmieci mieszkańcom, bo jak zaznaczyła często zdarza się, że 
worki nie są zostawiane. Ponadto radna Antonina Adamczyk poruszyła kwestię związaną z 
pozostawaniem opróżnionych kubłów na wjazdach do posesji, co w znaczny sposób utrudnia 
właścicielom wjazd do domu. 
 Radny Sebastian Nowicki zwrócił uwagę na sytuację związaną z nieodbieraniem odpadów 
segregowanych wystawianych w pojemnikach. Jak dodał zdarzały się sytuacje, kiedy wystawione 
pojemniki nie zostały opróżnione, natomiast odpady szklane nie zostały ani razu odebrane. Radny 
Nowicki poruszył również kwestię związaną z tym, iż docierały do niego informacje ze strony 
mieszkańców, że firma nie odbiera odpadów w niektórych miejscach, apelował również o poprawę 
jakości usług. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przekazał właścicielowi firmy informację 
o złej jakości worków, szczególnie worków przeznaczonych na szkło i papier.  
 Radny Hubert Szichta zwrócił się do właściciela firmy z zapytaniem o to, gdzie należy wyrzucać 
worki po eko-groszku? 
 Radny Powiatu Opolskiego Rudolf Mohlek zwrócił się z zapytaniem, gdzie należy wyrzucać 
opakowania po mleku? 
 Pan Wiesław Strach w odpowiedzi na zadane pytanie przez radną Barbarę Proth 
poinformował, że od pewnego czasu w Polsce wprowadzono tzw. „normy dinowskie”. Jak dodał 
metalowe kubły wyżej wspomnianych norm nie spełniają i dodatkowo obecnie wywożące odpady 
samochody nie są przystosowane do tych kubłów. Pan Wiesław Strach poinformował, że odbyło się 
spotkanie  z Wójtem Gminy oraz pracownikami celem omówienia problemów i nieprawidłowości 
zgłaszanych przez mieszkańców gminy. Niedostosowanie kubłów do samochodów może spowodować 
poturbowanie pracowników i w tym momencie pojawia się pytanie, kto ponosi odpowiedzialność w 
takiej sytuacji.  Dodatkowo Pan Wiesław Strach podniósł kwestię związaną z tym, że metalowe kubły 
nie posiadają kółek. W momencie, gdy mieszkańcy będą wrzucać popiół do takowych kubłów będą 
mieli problem z dostarczeniem kubła na miejsce, z którego zostanie odebrany przez firmę, a z 
problemem spotkają się również pracownicy firmy. Problem spotęgować może również zamarznięty 
popiół, który w momencie opróżniania pojemnika może spowodować zagrożenia utraty zdrowia, a 
nawet życia. 
 Pan Wiesław Strach w odpowiedzi na zadane pytanie przez radną Antoninę Adamczyk 
poinformował, że pracownicy wiedzą, że mają zostawiać worki, ale zadeklarował, iż podejmie 
interwencję w tej sprawie i ponownie przekaże informację pracownikom. W odniesieniu do jakości 
worków, poinformował, że w chwili obecnej firma zmieniła dostawcę worków. Pan Wiesław Strach nie 
jest jednak w stanie powiedzieć, czy na terenie gminy Murów zostały już rozdane worki po zmianie 
dostawcy czy jeszcze nie. 
 Radny Sebastian Nowicki zaapelował o to, aby odpady segregowane w pojemnikach również 
były odbierane. 
 Pan Wiesław Strach w odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego Huberta Szichta 
dotyczące worków po eko - groszku poinformował, iż tego rodzaju odpad należy umieszczać do 
odpadów zmieszanych, gdyż w sytuacji gdy mieszkańcy te worki pozostawią obok kubła wówczas nie 
zostaną one odebrane. Pan Wiesław Strach dodał, iż w Poslce system posiada wiele wad i wiele 
kwestii pozostało nierozwiązanych. Zgodnie z powyższym trawa i liście również nie powinny być 
odbierają, gdyż nie stanowią odpadu bio, do których zalicza się między innymi „resztki żywności”. 
Właściciel firmy pan Wiesław Strach iż firma świadczy usługi polegające na dodatkowych kursach, 
gdzie są odbierane liście, jest to wykonywane bez dodatkowych obciążeń finansowych. 
 Pan Wiesław Strach w odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego Rudolfa Mohlek w 
sprawie opakowań po mleku, stwierdził, iż radzi to robić według uznania. Jak dodał w tej kwestii 
również pojawia się problem.  
 Radna Lidia Urban zwróciła się z zapytaniem do właściciela firmy Pana Wiesława Strach o to, 
gdzie należy wyrzucać odpady typu: styropian, folia budowlana czy worki po cemencie? 
 Pan Wiesław Strach udzielił odpowiedzi, że każdy mieszkaniec posiada możliwość wynajęcia 
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we własnym zakresie firmy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w celu odebrania wyżej 
wymienionych odpadów. 
 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy zwróciła się z zapytaniem czy istnieje możliwość zakupu 
pojemników na odpady segregowane, gdyż w przypadku worków często pojawia się problem 
związany z rozszarpywaniem ich przez zwierzynę. 
 Pan Wiesław Strach udzielił odpowiedzi, iż jak najbardziej istnieje możliwość zakupu. Co 
ważne w tej sytuacji, kubły powinny spełniać normy, a te sprzedawane w supermarketach ich nie 
spełniają. Koszt pojemnika to ok. 120,00-140,00 zł. 
 Pan Wiesław Strach poinformował również, że od dnia 1 stycznia 2017 roku będzie istniała 
możliwość wystawiania popiołu. Jednakże należy pamiętać, iż musi być to w pojemniku na popiół.  
 Radny Michał Golenia zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość zakupu w firmie 
pojemnika przeznaczonego na popiół. 
 Pan Wiesław Strach udzielił odpowiedzi, że tak istnieje taka możliwość, o ile regulamin gminy 
na to pozwala. Dodał, że pojemnik można również wynająć. Koszt pojemnika 120 l – to ok. 80,00 zł 
brutto w przypadku używanego. Właściciel firmy podkreślił, iż współpraca z Gminą Murów jest na 
dobrym poziomie.  
 Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski zwrócił się do właściciela firmy Pana Wiesława Strach o 
to, aby zwrócił uwagę pracownikom na to, aby nie pozostawiać bałaganu przed posesjami. Mieszkańcy 
zgłaszali sytuacje, w których pracownicy firmy sprawdzając zawartość worków, wyrzucali rzeczy które 
ich zdaniem nie należą do rodzaju odbieranych odpadów i rozrzucali je przed posesją. 
 Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski zaapelował do sołtysów oraz radnych, aby przekazać 
informację w sprawie zamówienia na pojemniki na popiół do Urzędu Gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz radni podziękowali właścicielowi firmy Wywóz 
Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach za uczestnictwo w spotkaniu oraz za udzielone 
odpowiedzi.  
  
 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 
międzysesyjnej tj. w okresie 26.11.2016 r. do 28.12.2016 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  
 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że powinna się odbyć dyskusja w gronie radnych na 
temat zmian w systemie oświaty, gdyż  podjęta decyzja będzie obowiązywać przez dłuższy czas.  
 Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz dodała, iż poruszono już niegdyś kwestię dotyczącą 
spotkania się członków Komisji Oświaty jak i Komisji Rewizyjnej celem opracowania plany działania w 
zakresie związanym z reformą oświaty na terenie gminy Murów. 
 Wójt Gminy poinformował Radnych o terminie spotkania z Opolskim Kuratorem Oświaty w 
celu omówienia reformy szkolnictwa. 
 Wśród radnych wywiązała się dyskusja związana z ustaleniem terminu posiedzenia Komisji 
Rady Gminy Murów celem omówienie zmian w oświacie. Część radnych opowiedziała się za tym, aby 
spotkanie odbyło się przed spotkaniem z Kuratorem, natomiast część radnych za tym, aby spotkać się 
po spotkaniu z Kuratorem Oświaty.  
 Radny Sebastian Nowicki wniósł o to, aby spotkanie odbyło się po spotkaniu z Kuratorem, 
które ustalono na dzień 10 stycznia 2017 roku, gdyż ma szereg pytań. 
 Po  dyskusji radni zdecydowali, że spotkanie odbędzie się dnia 9 stycznia 2017 roku o godz. 
14  w Urzędzie Gminy. 
 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania  
 Przewodniczący Rady Gminy zarządził dziesięcio-minutową przerwę w obradach. 
  

Ad. 3 

1) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił treść opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Murów na lata 2017-2020, opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020. 

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie na projektem uchwały. 

Rada Gminy Murów w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIII/165/2016 w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata  
2017–2020, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił treść opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, 
opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Murów na rok 2017 oraz poinformowała radnych o tym, że do treści w § 6 i § 8 projektu uchwały 
przedstawionego na Komisji wkradł się błąd w postaci oczywistej omyłki pisarskiej, a dane liczbowe w 
załączniku są poprawne i nie ulegają zmianom, tak więc: Było: § 6 „ Łączną kwotę rozchodów budżetu 
w wysokości 611 000,00 zł oraz plan przychodów w wysokości 1 348 312,00 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 9”, winno być: Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 611 000,00 zł oraz plan przychodów 
w wysokości 3 594 702,08  zł zgodnie z załącznikiem nr 9”; 

§ 8 „Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2017 
do kwoty 1 348 212,00 zł”, winno być: Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  
i pożyczek w roku budżetowym 2017 do kwoty 2 248 212,00 zł”. Ponadto w załączniku nr 1 do 
projektu uchwały budżetu dział 750 kwota 102 386,00 zł zastępuje się kwotą 101 224,00 zł. Rozdział 
75075 § 0830 kwotę 3 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 838,00 zł. Dodaje się dział 751 kwota 1 162,00 
zł, rozdział 75101 kwota 1 162,00 zł; § 2010 kwota 1 162,00 zł. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się do Wójta z zapytaniem odnośnie środków przeznaczonych na 
zabytki w miejscowości Zagwiździe w kwocie ok. 500 000,00 zł. Przypomniał sytuację związaną z 
przejęciem przez Gminę dworca PKP w Murowie celem zaadaptowania go między innymi na 
archiwum, świetlicę wiejską dla mieszkańców Murowa. W obecnej chwili środki są tylko na zabytki, na 
dworzec nie ma nic, natomiast inne były założenia – dodał radny Nowicki.  

Radny Nowicki odniósł się również do kwestii związanej z kulturą fizyczną na terenie gminy Murów, 
otóż brakuje środków na paliwo służące do uporządkowywania terenu, dodatkowo w Murowie 
powstał problem związany z dzikami. Radny Nowicki zaznaczył, iż jego zdaniem formy aktywności 
fizycznej są jak najbardziej wskazane, ale czy nie warto pomyśleć o tym co mamy, aby to utrzymać, 
podając za przykład – szkółkę piłkarską funkcjonującą w Murowie. Zaznaczył, iż ma sporo zastrzeżeń 
do projektu budżetu, gdyż inne były rozmowy i ustalenia. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, iż kilkakrotnie odbywał spotkania z radnym 
Nowickim w sprawie sportu. Wójt stwierdził, że pan Nowicki optuje za tym, aby boisko w Murowie 
było bardziej rozbudowane. Wójt stwierdził, iż należy się zdecydować czy utrzymujemy sport na 
dotychczasowym poziomie nie zwiększając tym samym środków na ten cel przeznaczonych, lub też 
zapominamy o planowanych inwestycjach. Zdaniem Wójta Gminy korzystniejszym jest utrzymanie 
trzech klubów sportowych na terenie gminy, a w Murowie przygotowywać się do przeprowadzenia 
inwestycji, dodając że na pewno będzie projekt rozbudowy boiska w Murowie, gdyż są na to 
przeznaczone środki w budżecie. Wójt Gminy poinformował również, że najprawdopodobniej w IV 
kwartale 2017 roku będzie nabór w LGD Stobrawski Zielony Szlak na cele rozwoju sportu, gdzie będzie 
można uzyskać do kilkuset tysięcy zł. Wójt Gminy dodał, iż praktykuje się przyznawanie większej puli 



Strona 5 z 7 

środków dla jednego z działających klubów w kolejnych latach, to znaczy w 2017 roku więcej środków 
otrzyma klub w Radomierowicach, a w 2018 roku klub w Murowie. 

Odnosząc się do kwestii związanej z zabytkami Wójt Gminy poinformował, że od co najmniej czterech 
lat gmina Murów była członkiem „ Namysłowskiej Strefy”, która się rozpadła, natomiast od początku 
była mowa o zabytkach. Obecnie Strefa składa się z czterech sąsiadujących gmin – Popielowa, 
Łubnian, Dobrzeń Wielki oraz Murów. 

Wniosek o dofinansowanie z przeznaczeniem na remont dworca w Murowie został złożony w 
Aglomeracji Opolskiej, jednakże z przyczyn proceduralnych został on jednak odrzucony, zostało 
złożone odwołanie. Jednakże Wójt Gminy zapowiedział, że jeżeli nabór zostanie ogłoszony gmina 
Murów ponownie będzie się ubiegać o środki. Dodał również, że nie przejął dworca PKJP w Murowie, 
po to aby mieć z nim problem. Zaznaczył, iż wieś Murów jest jedyną wsią w gminie, w której nie ma 
Sali, warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika, który będzie się opiekował tym miejscem. 

Na koniec Wójt Gminy stwierdził, że Huta w Zagwiździu to perła zabytków, takich zabytków nie ma w 
Polsce i jest ich bardzo mało na świecie, to jest dorobek ziemi polskiej i śląskiej. 

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie na projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła 
uchwałę Nr XXIII/166/2016 w sprawie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2017, 
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
3)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2016. 
 W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
Gminy zarządził głosowanie na projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr  
XXIII/167/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016, która stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 

 4)  Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019. 
 W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
Gminy zarządził głosowanie na projektem uchwały. 

  Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXIII/168/2016  
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019, która 
stanowi załącznik  nr 10  do niniejszego protokołu. 
5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów. 
 Radny Hubert Szichta zwrócił się z zapytaniem jak stawka kształtowała się wcześniej?  
 Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik odpowiedziała, że stawka była taka sama, a podjęcie uchwały 
jest konieczne ze względu na zmieniające się przepisy. 
 W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
Gminy zarządził głosowanie na projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr  
XXIII/169/2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 
do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów, która stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
6)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 
  Radna Ewa Fortuna – Ptasiewicz zwróciła uwagę na błędny rok w załączniku do projektu 
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uchwały. 
 W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
Gminy zarządził głosowanie na projektem uchwały. 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXIII/170/2016 w 
sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 12  do 
niniejszego protokołu. 
 Radny Jerzy Kiryczuk o godz. 1220 opuszcza obrady, wobec czego stan radnych zmniejszył się 
do 14 osób. 
 
Ad. 4 Interpelacje nie zostały złożone. 
 
Ad. 5 
 Przewodnicząca Komisji Oświaty Antonina Adamczyk przekazała życzenia z okazji 
nadchodzącego Nowego Roku oraz złożyła podziękowania za dotychczasową współpracę. 
 Radna Antonina Adamczyk zwróciła się również do Wójta Gminy z zapytaniem o to czy 
niegdyś poruszana kwestia związana z kuchnią w Starych Budkowicach, czy plany będą realizowane? 
Problem tkwi w tym, że personel Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach obsługuje również 
szkołę w Starych Budkowicach, gdyż placówka nie posiada odrębnej kuchni. Wynika z tego, że panie 
pracujące w kuchni w przedszkolu zobligowane są do tego, aby przyrządzać około 100 porcji posiłków 
dziennie, a jest to bardzo wyczerpujące. 
 Radny Michał Golenia o godz. 1222 opuścił obrady, wobec czego stan radnych zmniejszył się 
do 13 osób. 
 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy o żłobek w Zagwiździu. 
 Wójt Gminy poinformował, że nie złożono wniosku do programu Maluch 2017 w sprawie 
dofinansowania żłobka. Wójt przedstawił sytuację związaną z programem Maluch 2017, a więc 
program ten umożliwiłby nam utworzenia oddziału żłobkowego na 8 dzieci, przy czym należałoby 
zatrudnić dodatkowe opiekunki, co powoduje dodatkowe koszty.  
Wójt Gminy pozostawił sprawę do poddania pod dyskusję i zapowiedział powrót do tematu. 
 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy zwróciła się do Wójta z zapytaniem odnośnie realizacji 
sprawy związanej z budową przystanku w Święcinach z kamieni pochodzących z rozbiórek. 
Stwierdziła, iż właściciel firmy wykonującej rozbiórki stanowczo stwierdził, że nie będzie odkładał tych 
kamieni, gdyż nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tym związanych. Pani Dambowy obawia się, 
że pozostanie bez materiału i plan budowy przystanku nie zostanie zrealizowany ze względu na brak 
materiału. 
 Wójt Gminy odpowiedział, iż w tej sprawie zostało wydane polecenie służbowe 
pracownikowi Urzędu, dodał również, iż nie zostanie to wywiezione jak zasugerowała pani sołtys. 
 Radny Powiatu Opolskiego Rudolf Mohlek zwrócił się z zapytaniem do Wójta w zakresie 
kanalizacji w Starych Budkowicach powracając tym samym do niegdyś poruszaj kwestii związanej z 
budową zlewni ścieków w Starych Budkowicach. Zadał również pytanie odnośnie sytuacji związanej ze 
spółką Prowod, otóż przed kilkoma laty zasugerował aby wspominaną zlewnię wybudowała właśnie ta 
spółka, wówczas uzyskał odpowiedź, iż nie ma takiej możliwości. W chwili obecnej spółka Prowod 
przejęła zadania związane z budową wodociągu w Święcinach, w związku z czym radny Rudolf Mohlek 
zadał pytanie: jak to jest, być może w jednych wioskach może to robić w innych nie? 
 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że nikt nie mówił że Prowod nie może wybudować zlewni, 
kwestia dotyczyła środków, gdyż nie mieli wolnych środków, które można by przeznaczyć na taki cel. 
 Radni poruszyli również sprawę związaną z drogami powiatowymi na terenie gminy Murów, 
jednak jak zaznaczył radny powiatowy Rudolf Mohlek nie przewiduje się większych remontów ze 
względu na ograniczone środki.  
 Radni zgłosili radnemu powiatowemu odcinki dróg, które wymagałaby remontu, w 
szczególności są to Nowe Budkowice, odcinek Stare Budkowice – Morcinek. 
 Radna Antonina Adamczyk poruszyła kwestię związaną z ustawieniem barierek 
energochłonnych na dalszych odcinkach. 
 Radny Rudolf Mohlek poruszył także kwestię funkcjonowania tartaku Stora Enso Wood 
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Products w Murowie , zadając pytanie czy aby na pewno przedsiębiorstwo przynosi nam korzyści, czy 
wręcz przeciwnie. 
 Radni podjęli dyskusję na temat problemu wynikającego z nadmiernego ruchu samochodów 
ciężarowych transportujących drewno do tartaku. Natężenie ruchu powoduje niszczenie dróg 
istniejących w gminie. Radny Rodolf Mohlek dodał, iż możliwe są nawet protesty społeczne 
mieszkańców  w tym zakresie.  Radni dodali również, iż często dochodzi nawet do zablokowania drogi 
w Murowie przy ulicy Tartacznej i ulicy Wolności przez samochody ciężarowe dostarczające drewno 
do zakładu. Fakt zablokowania drogi potwierdziła również radna Antonina Adamczyk, która osobiście 
uczestniczyła w tym.  
 W związku z powyższym radni zgłosili prośbę do Wójta Gminy o wystosowanie pisma o 
interwencję w zakresie ustawienia znaku zatrzymywania się samochodów wzdłuż drogi przy ulicy 
Wolności. Radny Sebastian Nowicki dodał, iż dysponuje dokumentacją fotograficzną w tym zakresie. 
 Wójt Gminy zadeklarował interwencję w tej sprawie.  
 Radny powiatowy Rudolf Mohlek reasumując kwestię natężenia ruchu przez samochody 
ciężarowe transportujące drewno do tartaku w Murowie stwierdził, że drogi nie są dostosowane do 
tego, aby samochody ciężarowe po nich jeździły, dodatkowo stwierdził, iż problem będzie narastał. 
 Radna Barbara Proth poruszyła również kwestię związaną z chodnikiem w Murowie przy ul. 
Wolności. 
 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. 1305 zamknął XXIII Sesję Rady Gminy Murów. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 
 
Martyna Leja         /-/ Stanisław Onyszkiewicz 


