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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2017 

z obrad XXXIII sesji  

 RADY GMINY MURÓW 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

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

w Zagwiździu.  

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

Gminy Murów. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni – radny Marek Jermakowicz, 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, radca prawny Urzędu Pan 

Waldemar Leśniewski  zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017, 

2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021; 

3) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów; 

4) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2018 roku; 

5) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

6) zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia  2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

7) zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych. 

5.Wolne wnioski i zapytania. 

 

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 z  obrad poprzedniej sesji. 

 Protokoły przyjęto, w obecności 13 radnych, 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

Pana Michała Golenia. 
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Ad. 2  

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie 27.10.2017 r. do 30.11.2017 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Wójt Gminy nawiązując do spotkania z Zarządem spółki PROWOD w sprawie budowy  nowej 

studni w Starych Budkowicach zadeklarował, że odwiert przedmiotowej studni odbędzie się w 2017 

roku, natomiast dalsze prace będą wykonywane w 2018 roku. Wójt Gminy poinformował również  

o fakcie związanych ze zmianą przepisów w zakresie Prawa wodnego, co wiąże się z tym, że stawki 

będą ustalane odgórnie przez Wody Polskie i Rada Gminy ani Wójt Gminy nie będzie posiadał 

kompetencji w tym zakresie. 

 Wójt Gminy poinformował również radnych, że odbył spotkanie z Wicestarostą Opolskim  

w sprawie  uzyskania dotacji na renowację zabytkowych figur sakralnych w Nowych Budkowicach  

i w Murowie i uzyskał zapewnienie dofinansowania w wysokości 30% na wymienione zadanie. 

 Radny Hubert Szichta zadał pytanie Wójtowi Gminy w sprawie tego, czy podejmując działania 

związane z dalszym skanalizowaniem wsi Stare Budkowice uwzględnia się również podłączenie do 

kanalizacji budynek przedszkola w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy poinformował, że w roku 2017 z pewnością budynek przedszkola  nie zostanie 

podłączony, jednak rozważa się takowe rozwiązanie w przyszłym roku. 

 Radna Antonina Adamczyk odniosła się do spotkania z ks. Dyrektorem Caritasu w sprawie 

doposażenia gabinetu rehabilitacyjnego i stwierdziła, że wina braku wyposażenia gabinetu leży po 

stronie władz Caritasu, gdyż niestety z przykrością stwierdza się, że Gabinet w Zagwiździu od kilku lat 

był zapominany i tym samym nie inwestowano środków. 

 Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 14 ma zostać podpisana umowa 

przez spółkę PROWOD na budowę wodociągu w Święcinach. 

 Wójt Gminy poinformował, że odbył spotkanie z dr Grzegorzem Erbert w sprawie złożonego 

wniosku na posiedzeniu Komisji w dniu 23 października 2017 roku w sprawie zobowiązania doktora 

NZOZ Eskulap w Starych Budkowicach do uprzątnięcia terenu przez Ośrodkiem, gdyż do tej pory tere 

był uporządkowywany przez mieszkańców budynku przy ulicy Zagwiździańskiej 16 i sprawa została 

wyjaśniona. 

 Radny Michał Golenia skierował zapytanie do Wójta w sprawie przetargu na zabytkową Hutę w 

Zagwiździu. 

 Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że planuje się wykonać przetarg z podziałem na dwa 

przetargi, tzn. osobny przetarg na prace budowlane i drugi przetarg na wyposażenie obiektu. W skład 

wyposażenia przedmiotowego obiektu wchodzą między innymi gabloty, które zdaniem Wójta Gminy 

jest w stanie wykonać nawet mała firma wykonująca usługi stolarskie. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 

Ad. 3 

  

1)  Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów w roku 2017. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła radnym zmiany wprowadzone do projektu uchwały 

przedstawionego na posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 27 listopada. Zmiany dotyczą głównie 

wynagrodzeń w oświacie oraz dotacji na zabytki w Zagwiździu. Szczegółowe informacje w sprawie 

zmian uwzględniono w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Murów na rok 

2017.  
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 Radni przyjęli przedstawiony projekt uchwały bez uwag po czym Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Murów na rok 2017. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę Nr XXXIII/226/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017, która 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

2)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXIII/227/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 

2017–2021, która stanowi  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

3)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na obszarze gminy Murów, 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie na projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXIII/228/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Budkowicach która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2018 roku. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXIII/229/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku, która stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXXIII/230/2017 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

6)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia  2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
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 Wójt Gminy poinformował, że powyższy projekt dotyczy tylko nieruchomości 

niezamieszkałych, nie dotyczy mieszkańców indywidualnych, dla których opłata za odpady komunalne 

pozostaje bez zmian. Wójt Gminy zwrócił się również z prośbą do sołtysów o zgłaszanie faktów 

związanych z brakiem pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach. Zwrócił również 

uwagę na zalegające odpady na poboczach dróg w kierunku Starych Budkowic i Kup. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr 

XXXIII/230/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia  

2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XVIII/129/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Radni nie wnieśli zapytań do projektu uchwały wobec czego Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad projektem tej uchwały. 

 Rada Gminy Murów w obecności 13 radnych -  13 głosami „za”, podjęła uchwałę  

Nr XXXIII/231/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. 

 W trakcie przerwy obrady opuścili radni Lidia Urban, Ryszard Ryczkowski wobec czego stan 

radnych zmniejszył się do liczby 11 osób. 

 

Ad. 4 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował radnych o terminie 

posiedzenia Komisji Rady Gminy w sprawie budżetu na rok 2018, odbędzie się dnia 11 grudnia 2017 

roku o godz. 1300 w sali obrad w Zagwiździu. 

 Obrady opuścił radny Sebastian Nowicki, wobec czego stan radnych zmniejszył się do liczby 

10. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie przyznania środków finansowych  

w wysokości 8 000,00 zł na zakup wsadu do  komina w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce dnia 

29 listopada 2017 roku – pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Zagwiździe. Radna przedstawiła 

sytuację, w której rodzina poszkodowanych obecnie się znajduje, budynek nie nadaje się obecnie do 
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zamieszkania, a rodzina wraz z niepełnosprawnym członkiem rodziny przebywa u sąsiadów. Pożar 

budynku  spowodowany był przez palącą sadzę w kominie. 

 Wójt Gminy poparł powyższy wniosek. 

 Głos zabrała Pani Maria Skrzypek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Murowie zwracając uwagę, że w niedalekiej przeszłości podobne zdarzenia miało miejsce  

w miejscowości Młodnik, również pożar budynku mieszkalnego spowodowany palącą się sadzą  

w kominie. Kierownik GOPS zwróciła uwagę, aby ujednolicić udzielanie pomocy mieszkańcom gminy  

z powodu wystąpienia takowych zdarzeń. 

 Wójt Gminy wyraził wolę pomocy wszystkim osobom dotkniętych tego typu zdarzeniami. 

 Głos zabrał radca prawny Pan Waldemar Leśniewski, który stwierdził, że nie ma możliwości, 

aby gmina dofinansowała działania tego typu. Zdaniem radcy pomoc winna zostać udzielona przez 

pomoc społeczną w formie zasiłku celowego. Radca zalecił przeprowadzenie rozmowy ze Skarbnikiem 

Gminy w powyższej kwestii, nie kwestionując tym samym istoty sprawy i udzielenia pomocy 

poszkodowanym. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że  możliwe jest udzielenie 

zasiłku celowego po przedłożeniu niezbędnej dokumentacji. 

 Wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat obowiązkowych corocznych przeglądach 

kominiarskich, które stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie od firmy ubezpieczającej  

w sytuacji powstania różnych zdarzeń. 

 Radny Michał Golenia odnosząc się do powyższego tematu stwierdził, że paląca się sadza  

w kominie jest najczęstszym powodem pożarów budynków mieszkalnych. Dodał również, że konieczne 

jest wykonanie przeglądu technicznego komina raz w roku, natomiast czyszczenie powinno zostać 

wykonane przez mieszkańca cztery razy do roku. 

 Radna Barbara Proth po raz kolejny podniosła temat związany z adresem tartaku Stora Enso 

Wood Products Sp. z o.o., czy zostały przedstawione jakieś rozwiązania tegoż problemu? Radna 

Barbara Proth zasugerowała również ustawienie tablicy informującej o lokalizacji tartaku przy wjeździe 

do miejscowości Murów od strony Zagwiździa.  

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, ze jeżeli chodzi o zmianę adresu firmy 

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. to nie będzie wykonywał żadnych działań z tym związanych, gdyż 

Tartak po wielu interwencjach ze strony Urzędu nic nie wykonuje w tej sprawie. 

 Radna Barbara Proth poruszyła sprawę związaną z chodnikiem pomiędzy Murowem,  

a Zagwiździem stwierdzając że  korzystanie z chodnika jest niebezpieczne dla użytkowników. Ponadto 

chodnik nie jest przeznaczony dla rowerzystów, a w chwili obecnej to rowerzyści najczęściej korzystają 

z niego. Radna złożyła wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w celu uznania 

chodnika za drogę rowerową.  

 Radna Antonina Adamczyk zasugerowała, aby wystosować pismo Rady Gminy do tartaku 

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie o ustawienie tablicy informacyjnej w sprawie 

lokalizacji Tartaku. Powołując się również na bezpieczeństwo publiczne, gdyż zdaniem radnej 

zatrzymywanie się samochodów ciężarowych przewożących drewno przy ul. Wolności 4 (obok posesji 

p. Pakuła) powoduje znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, gdyż samochody te blokują drogę. 

Radna Adamczyk zasugerowała, aby przedmiotowe pismo zostało dostarczone przez delegację 

radnych do Tartaku. 

 Maria Skrzypek zwróciła uwagę na problem związany z pozarywanym asfaltem  

w miejscowości Stare Budkowice na ulicy Oleskiej (obok posesji nr 6). Zniszczenia powstały w wyniku 

zawracania „śmieciarki” w tym miejscu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zasugerował, aby miejsca przeznaczone 

do zawracania przez śmieciarki wyznaczyła Komisja Mienia Rady Gminy. 
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 Radny Michał Golenia odnosząc się do powyższego poinformował, że istnieje możliwość 

uzyskania odszkodowania za uszkodzenie asfaltu. Ubytki i zniszczenia należy zgłosić do zarządcy drogi, 

w tym przypadku do Powiatu. 

 Radny Michał Golenia złożył wniosek w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 2018 

środków w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na sytuację związaną z utworzeniem przez bobry tamy 

wzdłuż kanału w miejscowości Zagwiździe. Zdaniem radnej tym spowodowane jest podnoszenie się 

wód gruntowych, a także zalewanie łąk. 

 Wójt Gminy poinformował, że powyższy fakt należy zgłosić do Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 

 Sołtys wsi Grabice Karina Dambowy zadała pytanie Wójtowi Gminy czy na terenie gminy 

będzie dostępna równiarka, gdyż stan drogi w miejscowości Grabice w kierunku Kęszyc jest w fatalnym 

stanie. 

 Wójt Gminy zapewnił, że będzie się kontaktować z Nadleśniczym Nadleśnictwa Turawa w tej 

sprawie. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie Pani Maria Skrzypek apelowała w sprawie 

zwracania uwagi na ludzi bezdomnych. Z uwagi na okres zimowy i pogarszające się warunki 

atmosferyczne prosiła o czujność, aby zapobiec ewentualnych zamarznięciom osób bezdomnych.  

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom za 

udział w sesji  o godz. 1130 zamknął XXXIII Sesję Rady Gminy Murów. 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Gminy 

Martyna Leja          

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


