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PROTOKÓŁ Nr II/2018 

z obrad II sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 6 grudnia 2018 roku 

 

 

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

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 1000 otworzył II sesję  Rady Gminy 

Murów i poinformował radnych o fakcie, że przebieg obrad jest nagrywany zgodnie z przepisami ustawy 

o samorządzie gminnym. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał.  

 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, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, radca prawny Urzędu Pan 

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

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad sesji: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) powołania Komisji Rewizyjnej; 

2) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

3) powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

4) wyboru Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

5) powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej; 

6) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej; 

7) powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, 

Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; 

8) wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska; 

9) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów; 

10) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018; 

11) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Murów”; 

12) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2017/2018. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła  porządek obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zmianach stawek za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które zostały omówione na spotkaniu radnych w dniu 5 grudnia 2018 roku. Tak więc 

Przewodniczący przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zawierający następujące 

stawki:   

• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca; 

• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady komunalne nie są 

zbieranie i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,50 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. 

• Zmianie podlegają również stawki dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne oraz są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się 

miesięczną stawkę za pojemnik typ KP-7 -773,50 zł; typ 1100  – 106,50 zł;  typ 240  – 50,50 

zł; typ 120 - 29,50 zł  oraz dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, które nie są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny typ KP-7 – 820,50 zł;  typ 1100  – 116,50 zł;  typ 240 – 

64,50 zł; typ 120  – 43,50 zł. 

 

Ad. 1. 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do Radnych 

w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji. 

 Radni przyjęli protokół z I sesji Rady Gminy Murów jednogłośnie. 

 

Ad. 2. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz nie przedstawił informacji o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym w związku z faktem, że nie zostały podjęte żadne 

działania. 

 

Ad. 3. 

 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej tj. w okresie od 21 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r., które stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. 

 Wójt Gminy poinformował również o uczestnictwie w Walnym Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolskiej w dniu 26 listopada 2018 roku. 

 

Ad. 4. 

 

1) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej. 

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 

 

1. Adrian Kliscz 

2. Maciej Wróbel 

3. Anna Kuczera 
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4. Karol Pośpiech 

5. Stanisław Stankiewicz 

6. Sebastian Nowicki 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z faktem zgłoszenia sześciu kandydatów do 

składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów co jest niezgodne ze Statutem Gminy Murów (art. 58.1 

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego oraz trzech członków) 

nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie. Najmniej głosów „za” otrzymał radny Maciej 

Wróbel, w związku z czym odrzucono jego kandydaturę. Zatem w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Murów wchodzą:  

1. Adrian Kliscz 

2. Anna Kuczera 

3. Karol Pośpiech 

4. Stanisław Stankiewicz 

5. Sebastian Nowicki 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę  

Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 

6 do niniejszego protokołu.  

 

2) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej spośród członków Komisji Rewizyjnej.  

Zgłoszono kandydatury radnego Adriana Kliscz oraz radnego Sebastiana Nowickiego na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radni wyraził zgodę na kandydowanie. 

Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie, kandydat Adrian Kliscz uzyskał 9 głosów 

„za”, natomiast kandydat Sebastian Nowicki uzyskał 5 głosów „za”.  

Wobec powyższego radny Adrian Kliscz został wybrany na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/4/2018 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 

8 do niniejszego protokołu.  

3) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

  Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 

1. Karol Pośpiech 

2. Klaudia Gustaw 

3. Klaudia Reinert 

4. Robert Wantuch 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 W związku z określonymi przepisami w zakresie składu osobowego Komisji Skarg, wniosków 

i petycji w Statucie Gminy Murów ( § 80b. 1. Komisja Skarg składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 
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Przewodniczącego oraz trzech członków) radca prawny Urzędu Gminy zwrócił uwagę, że należy zgłosić 

jeszcze jednego kandydata do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W związku z problemem związanym z uzyskaniem od pozostałych radnych zgody na 

kandydowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz 

zarządził pięciominutową przerwę w obradach. 

 Po przerwie zgłoszono kandydaturę radnego Macieja Wróbla, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. Zatem w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Murów wchodzą:  

1. Karol Pośpiech 

2. Klaudia Gustaw 

3. Klaudia Reinert 

4. Robert Wantuch 

5. Maciej Wróbel 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji  Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/5/2018  

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu.  

4) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji spośród jej członków.  

Zgłoszono kandydatury radnego Karola Pośpiecha oraz radnego Sebastiana Nowickiego na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radni wyraził zgodę na kandydowanie. 

Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie, kandydat Karol Pośpiech uzyskał 9 

głosów „za”, natomiast kandydat Robert Wantuch uzyskał 5 głosów „za”.  

Wobec powyższego radny Karol Pośpiech został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/6/2018  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, imienny wykaz głosowania nad 

uchwałą stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Murów 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

5) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 

1. Stanisław Stankiewicz 

2. Piotr Siekierka 

3. Anna Kuczera 

4. Sebastian Nowicki 

5. Klaudia Reinert 

6. Maciej Wróbel 

7.Władysław Stankiewicz 

8. Antonina Adamczyk 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 

przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/7/2018  

w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

6) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej spośród jej członków.  

Zgłoszono kandydatury radnej Anny Kuczera oraz radnego Maciej Wróbla na przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie, kandydat Anna Kuczera uzyskała 9 

głosów „za”, natomiast kandydat Maciej Wróbel uzyskał 5 głosów „za”.  

Wobec powyższego radna Anna Kuczera została wybrana na Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/8/2018  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr 

II/8/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

7)  Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji Mienia, 

Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 

1. Klaudia Gustaw 

2. Przemysław Chrzanowski 

3. Adrian Kliscz 

4. Władysław Stankiewicz 

5.Antonina Adamczyk 

6. Wojciech Hasik 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia 

przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/9/2018  

w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, 

Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, imienny wykaz głosowania nad 

uchwałą stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Murów 

stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

8) Przewodniczący zaproponował, aby radni zgłaszali kandydatury na przewodniczącego Komisji 

Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska spośród jej członków.  

Zgłoszono kandydatury radnego Przemysława Chrzanowskiego oraz radnego Władysława 

Stankiewicza na przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Nastąpiło głosowanie na każdego kandydata oddzielnie, kandydat Przemysław Chrzanowski 

uzyskał 5 głosów „za”, natomiast kandydat Władysław Stankiewicz uzyskał 9 głosów „za”.  
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Wobec powyższego radny Władysław Stankiewicz został wybrana na Przewodniczącego Komisji 

Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/10/2018  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Murów. 

Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta w sprawie czy zajmował już wcześniej 

podobne stanowisko oraz czy ma już doświadczenie w tym zakresie. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że wójtem nigdy nie był, wybrany został w 

wyborach samorządowych, był radnym w kadencji 2014-2018. Jeżeli chodzi o doświadczenie w 

administracji Wójt Gminy odpowiedział, że nie posiada doświadczenia w administracji samorządowej. 

Do tej pory prowadził własną firmę przez 10 lat. 

W związku z powyższym radny Wróbel stwierdził, że Wójt Gminy jest nowicjuszem w pełnieniu 

tej funkcji. 

Wójt Gminy potwierdził stwierdzenie radnego Wójta. 

Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy czy zamierza zatrudnić osobę na 

stanowisku zastępcy Wójta Gminy. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że jest to kwestia, która z pewnością zostanie 

przedyskutowana na kolejnej sesji bądź na posiedzeniu Komisji. Wójt Gminy stwierdził, że „rozwój Gminy 

jest możliwy , jeżeli ma się większą i lepszą załogę”. 

Radny Wróbel odnosząc się do powyższego stwierdził, że w przypadku kiedy zostanie 

zatrudniona osoba na stanowisku zastępcy Wójta Gminy, wówczas część obowiązków będzie 

wykonywana w tym przypadku przez tę osobę, a tym samym zakres obowiązków Wójta zmniejszy się.  

W związku z powyższym radny Wróbel ma wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy, 

zdaniem pana Wróbla należałoby dać czasu Wójtowi Gminy na wykazanie się, a w chwili obecnej radny 

Wróbel zaproponował zmniejszenie dodatku specjalnego do wysokości 20 % wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Tym samym radny Wróbel prosił radnych o zastanowienie się nad 

przedstawioną propozycją. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk  stwierdziła, jest to wynagrodzenie 

poprzedniego Wójta Gminy po obniżce wynikającej ze zmiany przepisów w tym zakresie. Poza tym, na 

chwilę obecną nie ma zatrudnionej osoby na stanowisku zastępcy Wójta Gminy, jeżeli takowa osoba 

będzie wówczas będzie można zastanowić się nad zmianą wynagrodzenia Wójta Gminy.  Zdaniem radnej 

Adamczyk nie ma znaczenia brak doświadczenie w tym zakresie, bo każdy kiedyś rozpoczynał.  Radna 

Adamczyk zaproponowała, aby jednak pozostać przy propozycji przedstawionej w projekcie uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że zapewne Wójt Gminy 

prowadząc własna działalność zarabiał więcej, aniżeli obecnie. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Murów. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr 

II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów,  imienny wykaz głosowania nad 
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uchwałą stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Murów 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

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

Murów na rok 2018. 

Skarbnik Gminy zaproponowała zmiany § 3 przedstawionego projektu uchwały w zakresie 

dodania kwoty 900,00 zł do kwoty 108 837,43 zł, w związku z wpływem pisma w sprawie środków 

przeznaczonych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie. Skarbnik Gminy zaproponowała również 

dodanie kwoty 900,00 zł do kwoty 36 490,00 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła treść 

uzasadnienia do projektu uchwały. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie w sprawie 23 520,00 zł w dziale gospodarka komunalna, 

jak również ta sama kwota jest w dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła radnemu Nowickiemu szczegóły tej kwoty po stronie 

dochodowej budżetu. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/12/2018  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi 

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik 

nr 24 do niniejszego protokołu. 

11)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Murów”; 

W związku z brakiem zapytań do projektu uchwały przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Murów” Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/13/2018 w 

sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Murów”, imienny wykaz głosowania nad 

uchwałą stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Murów 

stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

12)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

 Radny Przemysław Chrzanowski złożył wniosek w sprawie przygotowania informacji wysokości 

kosztów dla gminy, w związku ze zmianą stawki z 11,50 zł na 12,00 zł za odpady komunalne zbierane i 

odbierane w sposób selektywny oraz zmiany stawki z 17,50 zł na 19,50 zł za odpady komunalne zbierane 

i odbierane w sposób nie selektywny. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że pracownik Urzędu Gminy nie na chwilę 

obecną nie dokonał jeszcze takowej kalkulacji, ale zostanie ona przedstawiona w najbliższym czasie. 

Wójt zadeklarował przesłanie takowej informacji. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował zamieszczenie takowej informacji na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Murów. 

Sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła zwrócił uwagę na osoby przyjezdne, które przyjeżdżają co 

jakiś czas i nie posiadają umów na odbiór odpadów komunalnych. Co w takiej sytuacji, co te osoby robią 

z tymi odpadami, palą, a może wyrzucają do lasu? 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz stwierdził, że należy takie sprawy zgłaszać 

do Urzędu Gminy. 

Sołtys Henryk Pakuła stwierdził, że dokonywał takowych zgłoszeń, jednak do tej pory można 

spotkać odpady komunalne w pobliskich lasach. 
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Radny Maciej Wróbel zapytał o możliwość uiszczania opłaty za odpady komunalne  

w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że ta kwestia nie jest przedmiotem tej 

uchwały.  

Radny Maciej Wróbel złożył wniosek w sprawie rozważenia możliwości uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie rozliczeniowym obejmującym jeden miesiąc, a nie 

dwumiesięcznym, tak jak było to preferowane do tej pory. 

Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na prowizję uiszczaną podczas dwumiesięcznego okresu 

rozliczeniowego, a w przypadku jednomiesięcznego będzie trzeba ponosić koszty dokonania operacji co 

miesiąc. 

Przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Łubnianach Danuta Gontarz odnosząc się do powyższego 

stwierdziła, że nie pobiera się opłat za dokonanie operacji związanej z opłatą za odpady komunalne w 

placówkach Banku Spółdzielczego w  Łubnianach. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła uwagę na to, że gmina będzie ponosić część kosztów 

związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców. Jednocześnie należy liczyć się z tym, 

że stawka za odbiór odpadów komunalnych będzie sukcesywnie podwyższana, ze względu na ogólny 

wzrost cen firm wykonujący te usługi. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca stwierdziła że wpłaty miesięczne podrożą koszty dla gminy, 

ponieważ gmina ma zawartą umowę z Bankiem Spółdzielczym w Łubnianach i mieszkańcy nie ponoszą 

dodatkowych opłat za dokonanie tych operacji, ale takie koszty są ponoszone przez gminę. Skarbnik 

zadeklarowała przedstawienie tych kosztów jakie są ponoszone przez gminę w okresie rozliczeniowym 

jednomiesięcznym oraz dwumiesięcznym. 

Zaznaczyła =, ze nie jest to wielki wydatek, ale jest to koszt dla gminy. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr II/14/2018 w 

sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty, imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził przerwę w obradach Rady Gminy 

Murów. 

 

Ad. 5. 

 Po przerwie Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2017/2018.  

Przekazano informację dotyczącą placówek przedszkolnych, szkolnych jak i klas gimnazjalnych. 

Przedstawiono informacje z zakresu:  

•  godzin otwarcia placówek przedszkolnych oraz ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z 

oddziałów zarówno w przedszkolach jak i szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych);  

• rodzaj prowadzonych zajęć (spośród których wyróżnia się między innymi: indywidualne, rewalidacyjne, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne);  

• struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi;  

• bazy placówki;  

• przeprowadzonych prac remontowych;  

• osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach (w szczególności zwrócono uwagę na reprezentowanie 

placówki na szczeblu rejonowym i powiatowym)  

• osiągnięć sportowych;  
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• prowadzonych zajęć pozalekcyjnych;  

• realizowanych projektów i programów przez poszczególne placówki z uwzględnieniem projektów 

profilaktyczno-opiekuńczych);  

• dokonanej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (w przypadku placówki gimnazjalnej);  

• organizowanych wycieczek i uroczystości;  

• podejmowanych działań promocyjnych placówek; 

• analizy wyników nauczania; 

• subwencja oświatowa i wydatki placówek; 

• dowozów. 

 

Ad. 6. 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 7. 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

Ad. 8. 

  

Radny Przemysław Chrzanowski złożył wniosek a w sprawie organizowania sesji Rady Gminy  

o godzinie 14. Radny zaproponował takowe rozwiązanie od stycznia 2019 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zaprosiła wszystkich obecnych na 

Weihnachtsmarkt, który odbędzie się w niedzielę 9 grudnia 2018 roku na placu przy Farskiej Stodole. 

Jarmark rozpocznie się o godz. 14. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk stwierdziła, że Rada Gminy kadencji 

2018-2023 składa się z nowych radnych, ale zarówno w jej skład wchodzą osoby z doświadczeniem. 

Wiceprzewodnicząca stwierdza, że ma nadzieję, że współpraca z sołtysami będzie się układać i będzie 

to przynosić efekty. 

Radny Sebastian Nowicki złożył wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu montaż 

progów zwalniających przed placówkami oświatowymi na terenie gminy Murów. Dotyczy to zarówno 

szkół podstawowych jak i placówek przedszkolnych. Radny zaznaczył, że progi zwalniające w obecnych 

czasach to powszechne zjawisko. Ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwo dzieci jak i innych 

uczestników ruchu drogowego. Radny Nowicki zasugerował również rozważenie sytuacji związanej z 

montażem progu zwalniającego na ulicy Wolności w miejscowości Murów – tzw. droga na blokach. 

 Radny Przemysław Chrzanowski złożył wniosek w sprawie przygotowania kosztorysu 

przedstawiającego zmiany w kosztach utrzymania Sali gimnastycznej w związku ze zmianą źródła 

systemu ogrzewania z pompy ciepła na kocioł na pellett. Radny zasugerował jako wspomaganie systemu 

wykorzystać np. ogniwa fotowoltaiczne. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie 

zorganizowania spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstwa Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w 

Murowie w sprawie skarg ze strony mieszkańców miejscowości Murów w sprawie wzmożonego ruchu 

samochodów ciężarowych i innych problemów wynikających z funkcjonowania tego przedsiębiorstwa 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że jest w kontakcie z przedstawicielami m 

tartaku Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie i niebawem odbędzie się spotkanie.  
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Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o utworzenie nieformalnej komisji w sprawie strategii 

rozwoju gminy. Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o zastanowienie się na temat składu osobowego takiej 

komisji. 

 Wójt Gminy poprosił sołtysów oraz radnych miejscowości Stare Budkowice,  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował radnych o posiedzeniu 

komisji Rady Gminy w sprawie budżetu na rok 2019, które odbędzie się dnia 17 grudnia tj. w poniedziałek 

o godz. 14 w Sali obrad w Zagwiździu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował również o terminie sesji 

budżetowej, odbędzie się 28 grudnia 2018 roku. Msza święta z okazji zakończenia starego roku odbędzie 

się o godz. 9 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przypomniał radnych o konieczności 

złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych w terminie do dnia 21 grudnia  2018 roku. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się z prośbą o parkowanie samochodów za budynkiem straży, zwrócił 

się również z prośbą o nie parkowanie samochodów na skwerach zielonych. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 

13 zamknął II sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad II sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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