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Wstęp 

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020r. poz. 713)  Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. 

Zgodnie z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 

z późn. zm) termin przedstawienia Raportu za rok 2019 został przesunięty do dnia 31 lipca 

2020r. 

Raport stanowi podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim.  

Dokument obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady 

Gminy za rok 2019.  

Zakres informacji zawartych w niniejszym dokumencie posłuży przede wszystkim 

mieszkańcom Gminy Murów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego.  

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 demografia, 

 finanse Gminy, realizacja projektów ze środków unijnych,  

 warunki życia mieszkańców (w tym: wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka 

odpadami), 

 ochrona środowiska, 

 pomoc społeczna, 

 bezpieczeństwo publiczne, 

 oświata i kultura, 

 zagospodarowanie przestrzenne, 

 działalność gospodarcza. 

W roku 2019 w Gminie Murów nie wprowadzono budżetu obywatelskiego. 

Dla opracowania Raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

w Murowie, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także szereg dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu.  
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I. Informacje ogólne 

1) Ogólna charakterystyka Gminy  Murów 

 Gmina Murów leży w północnej części powiatu opolskiego. Graniczy od strony 
północnej i wschodniej z gminami powiatu kluczborskiego tj. gm. Wołczyn, Kluczbork 
i Lasowice Wielkie, od południa z gminą Łubniany i Dobrzeń Wielki oraz od zachodu z Gminą 
Pokój.  

 Powierzchnia gminy wynosi 159,7 km, co stanowi 1,7 % powierzchni województwa. 
W skali województwa opolskiego gmina Murów zajmuje 22 miejsce pod względem wielkości 
obszaru gminy.  

 Gmina położona jest w strefie rolno-leśnej województwa opolskiego. W strukturze 
użytkowania gruntów dominują lasy zajmujące 75 % ogółu gruntów. Jest to niezwykle istotna 
cecha, podnosząca atrakcyjność ternu gminy, a także sprzyjająca rozwojowi wielu obszarów, 
między innymi agroturystyki. Poza tym powierzchnia znajduje się na terenie Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego (Rozporządzeniem Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 
8 maja 2006r. ustanowiono m.in. na obszarze gminy Murów obszar chroniony -Stobrawski 
Park Krajobrazowy -Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1136 z dnia 17 maja 2006 r.). 
Mieszkańcy Gminy Murów starają się, aby nie dopuścić do zniszczenia czy zaniedbania 
naturalnych walorów przyrodniczych, a także dążą do tego, aby  walory te podnieść 
i umiejętnie z nich korzystać. Większość lasów jest własnością Skarbu Państwa, którymi 
zarządzają Lasy Państwowe. Wchodzą one w skład trzech Nadleśnictw: Turawa, Kup 
i Kluczbork. 

 

Tabela 1   Struktura użytkowania gruntów w Gminie Murów  

Wyszczególnienie (powierzchnia w ha) 

Powierzchnia ogólna 15.970 

Użytki rolne, w tym: 3.338 

Grunty orne 1683 

Sady 4 

Łąki trwałe 1359 

Pastwiska trwałe 84 

Grunty rolne zabudowane 92 

Grunty pod stawami 56 

Rowy 60 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 12.114 

Lasy 12.076 



            
                  Raport o stanie Gminy Murów 
 

7 
 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 38 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 446 

Tereny mieszkaniowe 98 

Tereny przemysłowe 43 

Inne tereny zabudowane 21 

Zurbanizowane tereny niezabudowane 17 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 16 

Tereny komunikacyjne-drogi 209 

Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe 42 

Grunty pod wodami 35 

Powierzchniowymi płynącymi 35 

Powierzchniowymi stojącymi 0 

Nieużytki 31 

Tereny różne 6 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Obszar gminy Murów leży w całości w dorzeczu rzeki Odry. Głównymi rzekami na 
terenie gminy są Budkowiczanka, Bogacica, Grabica, Brynica i Opusta. Uzupełnienie systemu 
hydrograficznego gminy stanowią liczne małe, krótkie, słabo wodne cieki i rowy melioracyjne 
oraz stawy. Na terenie gminy znajdują się lokalne zbiorniki wód powierzchniowych 
zagospodarowane jako stawy hodowli ryb, głównie w dolinach rzeki Bogacicy 
i Budkowiczanki. 

 Na obszarze gminy Murów przeważają funkcje gospodarcze o charakterze leśnym i 
rolniczym. Uzupełniającą funkcją w gminie Murów jest funkcja przemysłowa reprezentowana 
głównie przez zakłady branży drzewnej, ale także produkcja i przetwórstwo szkła 
budowlanego oraz produkcja kamiennych parapetów i innych elementów. 

2) Władze Gminy 

 Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. Obecnie kadencja Wójta trwa 5 lat. Wójt 
wykonuje uchwały Rady Gminy Murów i zadania określone przepisami prawa oraz 
reprezentuje gminę na zewnątrz. Do zadań Wójta należy w szczególności opracowywanie 
strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem, wykonywanie budżetu.  

Od 21.11.2018r. funkcję Wójta sprawuje Michał Golenia. 

Funkcję  Zastępcy Wójta  pełni  od dnia 01.06.2019r   Magdalena Piontek. 
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3) Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na pięcioletnią kadencję.  

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy poprzez 
komisje oraz przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje uchwały. 

Przy Radzie Gminy działają następujące stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

 Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,  

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

Radę Gminy Murów tworzy 15 radnych.  

Skład  Rady Gminy Murów kadencji 2018-2023, przedstawia Tabela nr 2. 

Tabela 2   Skład Rady Gminy Murów w kadencji 2018-2023 

 SKŁAD RADY GMINY MURÓW W KADENCJI 2018-2023 

L.p. Imię i nazwisko Granice okręgu. Pełniona funkcja 

1. 
Stanisław 
Onyszkiewicz 

Sołectwo Bukowo Przewodniczący Rady Gminy 

2. Klaudia Reinert Sołectwo Dębiniec 

Zastępca przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
Członek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

3. Klaudia Gustaw 

Sołectwo Grabczok wraz  
z przysiółkiem Mańczok, 
Sołectwo Okoły wraz z 
przysiółkami Czarna Woda i 
Kupilas 

Członek Komisji Mienia, 
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Członek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

4. 
Władysław 
Stankiewicz 

Sołectwo Grabice wraz  
z przysiółkiem Kęszyce, Wieś 
Święciny, Sołectwo Młodnik, 
Sołectwo Radomierowice 

Przewodniczący Komisji Mienia, 
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 
Leśnictwa 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 

5. Wojciech Hasik Sołectwo Kały 
Członek Komisji Mienia, 
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 
Leśnictwa 

6. Piotr Siekierka 

Sołectwo Murów ulice: 
Dworcowa, Kolejowa, Księdza 
Soremby, Robotnicza, 
Tartaczna, Wolności od nr 41 do 
końca 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 
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7. Maciej Wróbel 
Sołectwo Murów ulice: Lipowa, 
Myśliwska 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 
Członek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

8. Robert Wantuch 
Sołectwo Murów ulice: Nowa, 
Polna, Parkowa, Słoneczna, 
Wolności od nr 1 do nr 21 

Zastępca przewodniczącego 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

9. Sebastian Nowicki 
Sołectwo Murów ulice: Krótka, 
Wolności od nr 22 do nr 40 

Członek Komisji Rewizyjnej 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 

10. 
Przemysław 
Chrzanowski 

Sołectwo Nowe Budkowice 
Zastępca przewodniczącego 
Komisji Mienia, Zaopatrzenia, 
Usług, Rolnictwa, Leśnictwa 

11. Karol Pośpiech 
Sołectwo Stare Budkowice ulice: 
Gburska, Ogrodowa, Opolska, 
Targowa, Wołczyńska, 

Przewodniczący Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji 
Członek Komisji Rewizyjnej 

12. 
Antonina 
Adamczyk 

Sołectwo Stare Budkowice ulice: 
Grabicka, Zagwiździańska, 
przysiółek Morcinek, kolonia 
Wojszyn 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 
Członek Komisji Mienia, 
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 
Leśnictwa 

13. 
Stanisław 
Stankiewicz 

Sołectwo Stare Budkowice ulice: 
Młyńska, Młyńska Góra, Oleska, 
Stawowa 

Zastępca przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 

14. Anna Kuczera 
Sołectwo Zagwiździe ulice: 
Górki, Leśna, Murowska, 
Wspólna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej 
Członek Komisji Rewizyjnej 

15. Adrian Kliscz 
Sołectwo Zagwiździe ulice: 
Grabicka, Jełowska, Lipowa, 
Łubniańska, Stawowa 

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej 
Członek Komisji Mienia, 
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, 
Leśnictwa 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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4) Jednostki pomocnicze 

 
Gmina Murów jest Gminą wiejską, składająca się z dwudziestu miejscowości, ale tylko 
dwunastu sołectw, gdyż niektóre z nich obejmują więcej niż jedną miejscowość  

 
Tabela 3   Zestawienie sołectw i miejscowości Gminy Murów 

Sołectwo 
Miejscowości wchodzące  

w skład sołectwa 
Powierzchnia (ha) Ludność 

Bukowo wieś Bukowo 615,1852 210 

Dębiniec wieś Dębiniec 440,3316 345 

Grabczok 
wieś Grabczok, przysiółek 
Mańczok 

3075,9365 306 

Grabice 
wieś Grabice, przysiółek Kęszyce, 
wieś Święciny 

3821,7773 145 

Kały wieś Kały 387,9455 305 

Młodnik wieś Młodnik 1061,9737 79 

Murów wieś Murów  516,6244 1241 

Nowe 
Budkowice 

wieś Nowe Budkowice 395,9212 340 

Okoły 
wieś Okoły, przysiółek Kupilas i 
Czarna Woda 

1640,2257 101 

Radomierowice 
wieś Radomierowice i przysiółek 
Bożejów 

1144,7220 215 

Stare 
Budkowice 

wieś Stare Budkowice, przysiółek 
Morcinek, kolonia Wojszyn 

961,3082 1223 

Zagwiździe Wieś Zagwiździe 1909,9168 744 

Stan na 31.12.2019r. 15971,86 5254 

Źródło: opracowanie własne 

 

5) Demografia 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w gminie Murów było zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy 5254 osoby. 

Tabela 4   Zestawienie zmian liczby mieszkańców 

Zameldowani w gminie 31.12.2018r. 31.12.2019r. 

na stałe 5185 5119 
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czasowo 119 135 

Razem 5304 5254 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 5   Statystyka mieszkańców gminy Murów wg wieku i płci na dzień 31.12.2018 oraz 31.12.2019r. 

 31.12.2018r. 31.12.2019r. Różnica 

ogółem Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 59 54 113 66 59 125 +12 

3 20 22 42 16 13 29 -13 

4-5 38 43 81 41 38 79 -2 

6 34 28 62 20 26 46 -16 

7 13 26 39 33 28 61 +22 

8-12 103 101 204 100 110 210 +6 

13-15 53 63 116 49 56 105 -11 

16-17 49 44 93 44 50 94 +1 

18 23 33 56 22 17 39 -17 

19-65 1828 0 1828 1791 0 1791 -37 

19-60 0 1591 1591 0 1586 1586 -5 

> 65 355 0 355 374 0 374 +19 

> 60 0 724 724 0 715 715 -9 

Ogółem 2575 2729 5304 2556 2698 5254 -50 

Źródło: opracowanie własne 

 

 W porównaniu do roku 2018 stan ludności gminy Murów zmniejszył się  o 50 osób, tj. 
0,94 %. 

Na 1 km2 powierzchni gminy przypada 33 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc 
znacznie niższa od średniej dla powiatu i województwa opolskiego  (98 osób/ km2). 

 W Gminie jest zameldowanych 98 osób posiadających obywatelstwo obce w tym : 

1. Ukraińcy  -  83 osoby 
2. Gruzini  -   6 osób 
3. Białorusini  -   2 osoby 
4. Mołdawianie -    1 osoba 
5. Rosjanie       -   1 osoba 
6. Holendrzy  -   2 osoby 
7. Austriacy  -   2 osoby 
8. Niemcy  -   1 osoba  

 W roku 2019 zarejestrowano 69 zgony(w 2018 - 64) i 37 urodzeń (w 2018 - 41). 
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II. Finanse gminy 

1. Wykonanie budżetu Gminy - dane ogólne 

1.1.Dochody i wydatki gminy 

 Polityka finansowa gminy Murów realizowana była w oparciu o uchwałę budżetową 
Nr III/16/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej 
gminy Murów na 2019 rok. Uchwała  określała źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania 
środków. Realizacja inwestycji oparta była o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki 
majątkowe.  

Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych.  

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2019 r. -   24.870.788,21 zł ,z tego  

 dochody bieżące– 22.769.324,27 zł w  tym  

 dochody z subwencji ogólnej – 6.727.741,00 zł w tym subwencja oświatowa  
5.002.606,00 zł, 

 dochody z tytułu dotacji na cele bieżące – 5.494.110,73 zł 

 podstawowe dochody podatkowe – 8.504.215,15 zł (w tym dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.992.702,00 zł, dochody 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 
157.878,32 zł), 

 dochody z tytułu opłat za śmieci - 700.786,35 zł, 

 pozostałe dochody bieżące - 1.342.471,04 zł 
 dochody majątkowe – 2.101.463,94 zł w tym : 

 ze sprzedaży  majątku – 136.547,42 zł. 

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2019 r -  25.801.157,61 zł  z tego: 

 wydatki  bieżące – 20.558.823,24 zł w tym  

 wydatki na obsługę długu -  80.730,29 zł, 

 wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych -      791.798,48 zł,  
 wydatki majątkowe – 5.242.334,37 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił  - 20,32 %. 

Wykonanie budżetu Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się deficytem 
w wysokości  930.369,40 zł, który został sfinansowany pożyczką w kwocie 950.000,00 zł. 

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r  wynosiła 
2.210.501,03 zł, 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 
2019 rok  stanowiły kwotę 1.584.977,25 zł. 
 

1.2. Zadłużenie Gminy Murów 

Stan zadłużenia Gminy Murów  na dzień 31.12.2019 r wynosił  3.521.682,00 zł z tego: 
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 umowa z dnia 20.12.2013r. podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę 
800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Murów oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - do spłaty pozostało 
260.000,00 zł, 

 umowa z dnia 24.04.2018r. podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę 
1.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.400.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Sali 
gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum 
w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”, 

 umowa z dnia z 10.03.2015r podpisana z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 2.136.682,00 zł 
na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe – Stare 
Budkowice” do spłaty pozostało 936.682,00 zł, 

 umowa z dnia 20.09.2018r. podpisana z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 500.000,00 zł na 
zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Stare Budkowice", do spłaty pozostało 
475.000,00 zł, 

 umowa z dnia 12.07.2019r. podpisana z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 450.000,00 zł na 
zadanie pn. "Budowa PSZOK w Murowie", do spłaty pozostało 450.000,00 zł, 
 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 
ustawy o finansach publicznych w stosunku do dochodów Gminy Murów na koniec 2019 r. 
wynosił 3,16%. 

  



2. Wydatki inwestycyjne 
 

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku przestawiały się następująco: 

Tabela 6   Wydatki inwestycyjne 

Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

1.  Remont Ośrodka 
Zdrowia w Murowie 

Od 2019 r. - 
inwestycja w toku - 
będzie nadal 
realizowana 

brutto: 
24 914,50 zł 

brutto: 

75 000,00 zł 

Rozbiórka nieużytkowanych schodów tylnych. 

Wykonanie izolacji poziomej metodą 
podcięcia ścian, podcięcia na ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

Odbicie zawilgoconych tynków. 

Uzupełnienie  odbitych tynków, wykonanie 
gładzi w miejscach uzupełnień, zagruntowanie 
podłoża i malowanie ścian wewnętrznych na 
których wykonano podcięcie. 

 

2.  Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy 
w Murowie  

 

Od 2018 r. - 
inwestycja w toku - 
będzie nadal 
realizowana 

 

brutto:  

91 128,12 zł 

 

brutto:  

795 232,10 zł 

 

Inwestycja została spowodowana 
awaryjnością instalacji centralnego 
ogrzewania oraz brakiem odpowiedniej 
termoizolacyjności budynku. 

Inwestycja będzie polegała na: 

1. całkowitej wymianie instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z kotłem na 
paliwo stałe; 

2. całkowitej wymianie instalacji 
oświetleniowej; 

3. częściowej wymianie instalacji 
elektrycznej; 

4. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

zewnętrznej; 

5. ociepleniu połaci dachowych od strony 
zewnętrznej; 

6. wymianie pokrycie dachowego z papy na 
membranę dachową; 

Po wykonaniu instalacji remont będzie 
obejmował również malowanie wszystkich 
pomieszczeń w budynku. 

Na chwilę obecną wykonano audyt 
energetyczny budynku, wykonano 
dokumentację projektową oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę, dokonano wymiany 
kotła c. o. na ekogroszek oraz wykonano nową 
instalację elektryczną w kotłowni. 

3.  Wykonanie ogrzewania 
w OSP 
w Radomierowicach 

2019 rok - inwestycja 
w toku - będzie nadal 
realizowana 

 

brutto:  

9 019,32 zł 

 

brutto:  

20 000,00 zł 

 

Inwestycja była spowodowana brakiem 
centralnego ogrzewania w budynku OSP 
Radomierowice. W ramach inwestycji 
wykonano dokumentację projektową oraz 
zakupiono niezbędne materiały do wykonania 
ogrzewania 

 

4.  Termomodernizacja 
budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Starych Budkowicach  

 

Od 2018 r. - 
inwestycja w toku - 
będzie nadal 
realizowana 

 

brutto: 
52 890,00 zł 

 

brutto: 
1 742 890,05 zł 

 

Inwestycja została spowodowana 
awaryjnością instalacji centralnego 
ogrzewania oraz brakiem odpowiedniej 
termoizolacyjności budynku. 

Inwestycja będzie polegała na: 

1. całkowitej wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe; 

2. częściowej wymianie instalacji 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

oświetleniowej; 

3. częściowej wymianie instalacji elektrycznej; 

4. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej; 

5. ociepleniu budynku 

Na chwilę obecną wykonano audyt 
energetyczny budynku, wykonano 
dokumentację projektową oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę. 

5.  Przebudowa części 
dworca PKP na 
pomieszczenia GOPS - u 

Od 2019 r. - 
inwestycja w toku - 
będzie nadal 
realizowana 

- inwestycja będzie kontynuowana pod nazwą: Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody 
i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca 
kolejowego w Murowie  

6.  Przebudowa 
przepompowni na 
oczyszczalni ścieków 
w Murowie 

Od 2019 r. - 
inwestycja w toku - 
będzie nadal 
realizowana 

brutto: 
5 200,00 zł 

brutto: 
167 831,64 zł 

Inwestycja została spowodowana złym stanem 
technicznym przepompowni. 

Inwestycja będzie polegała na: 

1. remoncie istniejącej przepompowni 

2. częściowej wymianie uzbrojenia i 
oprzyrządowania przepompowni; 

Do tej pory wykonano dokumentację 
projektową oraz uzyskano pozwolenie na 
budowę. 

 

7.  Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w Starych Budkowicach  

 

Od 08.10.2015 r. - 
inwestycja w toku - 
będzie nadal 
realizowana. 

brutto: 
1 115 820,00 zł 

brutto: 
9 423 823,93 zł 

Inwestycja ma na celu całkowite 
skanalizowanie miejscowości Stare 
Budkowice.  

W ramach inwestycji wykonano: 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

 1. kompletną dokumentację techniczną oraz 
uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; 

2. wykonano przyłącz do Ośrodka Zdrowia w 
Starych Budkowicach; 

3. wykonano I etap rozbudowy na 
ul. Wołczyńskiej i Targowej oraz ul. Oleskiej 

8.  Budowa punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
PSZOK  

 

Od 2018 r. – 2019 r. – 
inwestycja 
zakończona  

 

brutto:  
659 237,43 zł 
 

 

brutto: 
739 034,82 zł 
 

W ramach inwestycji wykonano: 

1. kompletną dokumentację techniczną; 
2. plac o nawierzchni z kostki betonowej o 

łącznej powierzchni ok. 865 m
2
, na 

którym zlokalizowano kontenery na 
poszczególne odpady 

3. zamontowano kontener socjalno-
biurowy, 

4. zamontowano kontener magazynowy dla 
materiałów do ponownego użycia, 

5. zamontowano kontener magazynowy na 
odpady niebezpieczne, 

6. oświetlenie terenu i monitoring, 
7. ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i 

furtką, 
8. wyposażono plac w kontenery i pojemniki 

na odpady. 

 

9.  Stobrawska wstęga – 
ostoja 
bioróżnorodności – 
edukacja, rozpoznanie i 
ochrona 

 2019-2021 brutto: 
3.500,00 zł 

brutto: 
292.522,80 zł 

Opracowanie Studium Wykonalności 
Inwestycji, 

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy. 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

10.  Utworzenie 
Stobrawskiego 
Centrum Przyrody 
i Techniki „BORSUK” 
poprzez remont, 
przebudowę 
i organizację 
zabytkowego zespołu 
dworca kolejowego 
w Murowie  

 

2015 r. - inwestycja 
w toku - będzie 
nadal realizowana. 

 

brutto:  
33 635,73 zł 
 

brutto: 
3 165 543,58 zł 

 

W ramach inwestycji została wykonana 
kompletna dokumentacja techniczna i 
uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano 
też dofinansowanie na ze środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji. 
Przedmiotowa inwestycja polega na 
remoncie wraz z przebudową budynku 
dworca PKP i wieży ciśnień zlokalizowanych 
w Murowie przy ul. Dworcowej 3, na działce 
ewidencyjnej nr 306/2 z karty mapy 2, w 
ramach przywrócenia sprawności technicznej 
wybranych elementów rozpatrywanego 
budynku.  

W ramach inwestycji planowane są do 
wykonania następujące roboty w budynku 
dworca PKP: 

1. renowacja i montaż stolarki okiennej i 
drzwiowej, 

2. wykonanie wtórnej izolacji poziomej ścian 
fundamentowych – metodą iniekcji 
ciśnieniowej, 

3. wymiana istniejących posadzek na gruncie, 

4. wykonanie nowych ścian działowych 
murowanych, 

5. wykonanie przemurowań istniejących ścian 
cegłami pełnymi ceramicznymi, 

6. remont i konserwacja istniejących 
elementów konstrukcji drewnianych, 

7. wykonanie stropu ceramicznego gęsto 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

żebrowego, 

8. wykonanie sufitów podwieszanych, 

9. wykonanie nowych wypraw tynkarskich, 

10. wykonanie nowych powłok malarskich, 

11. wykonanie okładzin z płytek 
ceramicznych, 

12. wykonaniu elementów identyfikacji 
wewnętrznej budynku, 

13. montaż wyposażenia ruchomego, 

14. renowacja istniejących schodów i stopni 
kamiennych (zewnętrznych), 

15. wymiana oświetlenia wraz z 
okablowaniem, wymianą instalacji wody, 
kanalizacji, c.o. oraz wykonaniu nowej 
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. 

W ramach inwestycji planowane są do 
wykonania następujące roboty w wieży 
ciśnień: 

1. zszycie rys konstrukcyjnych, 

2. renowacji i montaż stolarki okiennej i 
drzwiowej, 

3. wykonanie wtórnej izolacji poziomej ścian 
fundamentowych – metodą iniekcji 
ciśnieniowej, 

4. wykonanie posadzek na gruncie, 

5. remont i konserwacja istniejących 
elementów konstrukcji drewnianych i 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

metalowych, 

6. wykonanie nowego pokrycia dachowego, 

7. wykonanie obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych oraz płotków śnieżnych, 

8. wykonaniu nowych powłok malarskich, 

9. wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych, 

10. montaż wyposażenia ruchomego i stałego, 

11. wykonanie instalacji elektrycznej, 

12. remont trzonu kominowego / wykonanie 
wentylacji grawitacyjnej. 

W ramach inwestycji planowane są do 
wykonania następujące roboty w zakresie 
prac zewnętrznych: 

1. wykonanie rozbiórek istniejących 
nawierzchni drogowych, krawężników oraz 
obrzeży chodnikowych, 

2. demontaż części ogrodzenia (panele 
stalowe na cokole betonowym), 

3. demontaż budynków gospodarczych; 

4. wykonanie korytowania pod 
projektowane nawierzchnie oraz instalacje, 

5. montaż nowych krawężników drogowych 
oraz obrzeży chodnikowych, 

6. wykonanie nowych podbudów pod ciągi 
piesze oraz zjazdy, 

7. wykonanie remontu doświetli okien 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

piwnicznych od strony ulicy Dworcowej, 

8. wykonanie nowych nawierzchni dla dróg, 
zjazdów i chodników, 

9. remont studni, 

10. wykonanie odtworzenia istniejących 
schodów terenowych, 

11. wykonaniu opaski z płukanych otoczaków 
wraz z obrzeżem i membraną przeciw 
przerostową (geowłóknina), 

12. montażu ławek, stojaka na rowery i koszy 
na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów 
monolitycznych, 

13. założeniu nowych i rekultywacja 
istniejących trawników po zakończeniu 
prac budowlanych. 

11.  Zagospodarowanie 
przestrzeni placu 
w Nowych Budkowicach 
poprzez przebudowę i 
wyposażenie w 
infrastrukturę 
promującą dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze 

2019-2021 brutto: 
14.000,00 zł 

brutto: 
155.176,47 zł 

Opracowanie projektu  budowlano 
wykonawczego. 
 

 

12.  Wykonanie oświetlenia 
boiska sportowego 
w Starych Budkowicach 

2016 r. - inwestycja 
w toku - będzie nadal 
realizowana. 

brutto: 
11 896,00 
 

brutto: 
30 000,00 zł 

W ramach inwestycji została wykonana 
kompletna dokumentacja techniczna i 
uzyskano pozwolenie na budowę. 
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu 
oświetlenia na boisku sportowym w starych 
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Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji 
Całkowite koszty 

poniesione 
 w 2019 r. 

Planowane 
całkowite 

koszty 
inwestycji 

Wykonane roboty i zaawansowanie prac Uwagi 

Budkowicach w celu umożliwienia trenowania 
drużynie po zmroku. 
W ramach inwestycji wykonano część prac 
i zamontowano część słupów oświetleniowych, 
na których zamontowano oprawy świetlne. 

13.  Budowa sali 
gimnastycznej 
w miejscowości 
Zagwiździe 

2015 r. – 2020 r.  
 

brutto:  
2 676 799,54 zł 
 
 

brutto: 
5 060 222,63 zł 
 

W ramach inwestycji została wykonana 
kompletna dokumentacja techniczna i 
uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano też 
dofinansowanie na ze środków zewnętrznych 
na realizację inwestycji. Przedmiotowa 
inwestycja polega na budowie sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i 
łącznikiem przy szkole w Zagwiździu.  
W ramach inwestycji wykonano całość prac 
budowlanych i pozostały tylko do wykonania 
roboty porządkujące teren i odbiory budynku.  

Zakończenie 
przewidziano na 
I kwartał 2020 
roku. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 



3. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych 

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum  w Zagwiździu  

 okres realizacji:   
2017-2019,  
 

 nazwa programu:  
"Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej" - edycja 2016, dofinansowanie 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
 

 zakres przedmiotowy projektu:  
Większość prac instalacyjno-montażowych, jak i wykończeniowych wykonywano 

w trakcie 2019 r. Wybudowana sala gimnastyczna posiada pole do gry o wymiarach 24,0 
 x 39,5 m i wysokości 10 m, wyposażona jest w salę fitness, salę baletową, siłownię, szatnie, 
zaplecze sanitarne, pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz łącznik do budynku szkoły. 
Sala została oddana do użytku w miesiącu lutym 2020r.  

 
Wartość projektu: 5 060 222,63zł, w tym: 

kwota dofinansowania: 2.399.600,00 zł, 
wkład gminy: 2.660.622,63 zł 

 

2. Projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Murowie" 

 rok realizacji:  
2019,  
 

 nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach 

działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 

 zakres przedmiotowy projektu:  
Stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby móc osiągnąć 

wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwić osiągnięcie 
odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów. 

 

 wartość projektu: 
774.224,34 zł, w tym: 
kwota dofinansowania: 666.984,34 zł. 
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3. Zadanie - Projekt partnerski "Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, 

ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-

promocyjne", zadanie gminy Murów "Organizacja kampanii promujących gatunek 

Meles meles z Czerwoną listą Gatunków Zagrożonych - The IUCN Red List of 

Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego" 
 

 rok realizacji: 
2019-2021,  
 

 nazwa programu:  
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona 
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla poddziałania 5.1. Ochrona 
różnorodności biologicznej  
 

 zakres przedmiotowy projektu:  

Gmina Murów wspólnie z gminą Pokój i Powiatem Kluczborskim podjęła się realizacji 
wspólnego projektu dot. ochrony bioróżnorodności. Formuła projektu oparta na 
partnerstwie przewiduje dla gminy Pokój rolę partnera wiodącego, natomiast partnerem 
projektu jest Gmina Murów oraz Powiat Kluczborski.  

Zadaniem Gminy Murów jest organizacja dwóch edycji Wojewódzkiego Biegu 
Przełajowego o Puchar Borsuka w latach 2019 i 2020. W roku 2021 zostanie wydana 
w ramach realizacji projektu profesjonalna mapa turystyczna Gminy Murów. Całe 
zadanie będzie ujęte  we wszelkich dokumentach pod nazwą . „Organizacja kampanii 
promujących gatunek Meles meles  z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN 
List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego". W 2019 r. gmina 
zorganizowała w ramach przedmiotowego projektu VIII już edycję Wojewódzkiego Biegu 
Przełajowego o Puchar Borsuka. Wartość zadania polegającego na przeprowadzeniu 
biegu wynosiła 25 000,00zł, z czego 21 250,00zł, czyli 85% jego wartości zostało 
dofinansowane w ramach projektu. Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na 
wynajem namiotu, organizację ciepłego poczęstunku, zakup nagród i 170 pakietów dla 
biegaczy i zakup profesjonalnej usługi pomiaru czasu biegu dla amatorów (3,5km) oraz 
biegu głównego (12km), jak i usługi zabezpieczenia imprezy i serwisu kabin WC.  

 wartość projektu: 
78.200,00 zł   
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4. Obywatel IT w Gminie Murów 
 

 rok realizacji: 
2018-2019, 
 

 nazwa programu:  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa", Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych" 
 

 zakres przedmiotowy projektu:  

W ramach realizacji projektu Gmina Murów otrzymała dofinansowanie na szkolenia dla 
mieszkańców. Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych były ciekawą propozycją dla  
mieszkańców Gminy Murów z zakresu poruszania się w sieci internetowej, mediów 
społecznych, nadzoru rodzicielskiego, rolnictwa, biznesu i kultury, bezpieczeństwa 
informatycznego i komunikacji poprzez narzędzia m.in. E-PUAP, ZUS PUE.  

Z szkolenia skorzystało 210 osób powyżej 25 roku życia, zarówno osób, które już korzystały 
z komputera jak i osób początkujących. Każdy z uczestników miał do dyspozycji nowoczesny 
laptop dotykowy Lenovo YOGA 520 z systemem Windows 10 oraz dostępem do internetu. 

Tematy szkoleń, w których brali uczestnicy to: 

 Kultura w sieci 

 Rodzic w Internecie 

 Działam w sieciach społecznościowych 

 Mój biznes w sieci 

 Moje finanse i transakcje w sieci 

 Rolnik w sieci. 

Moduły były realizowane podczas trzech lub czterech spotkań (w zależności od grupy), 
w całości trwające 12 godzin zegarowych. Szkolenia odbywały się w grupach  max. 12 
osobowych, jak i indywidualne w miejscu zamieszkania osób mających trudności 
z poruszaniem się. W rezultacie projektu przeprowadzono w sumie 72 spotkań 
szkoleniowych,  zorganizowanych w 23 grupach w wybranych przez uczestników modułach. 

Pozyskany sprzęt w postaci 13 laptopów Lenovo YOGA 520 po zakończeniu projektu został 
przekazany do wszystkich szkół z terenu Gminy Murów, gdzie w chwili obecnej 
z powodzeniem jest wykorzystywany do celów edukacyjnych 

 wartość projektu: 

     117.600,00 zł, w tym: 

kwota dofinansowania: 117.600,00 zł. 
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5. "Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów" 

  

 rok realizacji: 
2019-2020, 
 

 nazwa programu:  
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09, Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.2 
 

 zakres przedmiotowy projektu:  
 
W ramach projektu wsparciem zostali objęci uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Murowie, Publicznej Szkole Podstawowej w  Starych Budkowicach i Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zagwiździu - 253 uczniów. Zaplanowano również szkolenia dla 43 nauczycieli 
z zakresu technologii informacyjnej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 
kluczowych i umiejętności u uczniów, utworzenie warunków do nauczania, opartego na 
metodzie eksperymentu, doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, organizację 
zajęć pozalekcyjnych, udostępnienie nauczycielom i uczniom nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie szkół w procesie indywidualnej pracy z uczniem, 
utworzenie Punktu Informacji i Karier. Obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także dodatkowe zajęcia 
realizowane dla uczniów chcących rozwijać się w obszarach wykraczających poza zakres 
podstawy programowej. Projekt zakładał wyposażenie pracowni komputerowych w każdej 
szkole w sprzęt TIK niezbędny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania. Łączna 
kwota zakupu sprzętu TIK, materiałów oraz pomocy dydaktycznych wynosiła 219.110,00 zł.  
W roku 2019 zrealizowano 1565 godzin zajęć co stanowi 54,3 % zaplanowanych godzin 
w ramach realizacji projektu.    

 

 wartość projektu: 

        594 481,25 zł 

Wkład własny projektu (5%) stanowią koszty użytkowania sal własnych w szkołach na 
potrzeby realizacji projektu (wkład niepieniężny).   
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III. Informacja o stanie mienia komunalnego 

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności wg stanu na dzień 

31.12.2019r: 

1. Grunty ogółem stanowiące własność Gminy: 203,8464 [ha] 

 w tym:   Bukowo   12,9451 ha, 
    Dębiniec     7,0388 ha, 
    Grabczok   16,5218 ha, 
    Grabice     6,3445 ha, 
    Kały    10,9550 ha, 
    Młodnik   14,8483 ha, 
    Murów   22,8813 ha, 
    Nowe Budkowice    7,2356 ha, 
    Okoły    17,2553 ha, 
    Radomierowice  12,4482 ha, 
    Stare Budkowice  33,3633 ha, 
    Święciny     8,8200 ha, 
    Zagwiździe    33,0764 ha. 
 

2. Wykaz lokali mieszkalnych: 

 Dębiniec ul. Wiejska 83 - 1 lokal 
 Grabczok ul. Wiejska 34 – 4 lokale 
 Kały ul. Opolska 68 – 2 lokale 
 Kały ul. Opolska 78 – 1 lokal                 
 Murów ul. Wolności 20 – 1 lokal 
 Murów ul. Lipowa 11A – 1 lokal 
 Murów ul. Dworcowa 3 – 4 lokale 
 Okoły ul. Wiejska 3 – 1 lokal 
 Okoły ul. Wiejska  15 – 2 lokale 
 Okoły ul. Wiejska 17 – 1 lokal 
 Święciny ul. Wiejska 25 – 2 lokale          
 Święciny ul. Wiejska 30 – 1 lokal 
 Zagwiździe ul. Łubniańska 23 - 2 lokale 
 Zagwiździe ul. Lipowa 12 – 1 lokal. 

 

3. Wykaz lokali użytkowych: 

 Murów ul. Dworcowa 3 – dworzec PKP 
 Murów ul. Wolności 20 – GOPS 
 Dębiniec ul. Wiejska 36 – 1 lokal 
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 Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2 – 1 lokal 
 Murów ul. Dworcowa 2 – 1 lokal 
 Kały ul. Opolska 78 – 1 lokal 
 Stare Budkowice ul. Zagwiździańska 16 – 1 lokal 

 
4. Obiekty oświatowe: 

a.) szkoły: 

- Murów ul. Wolności 22 
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 
- Zagwiździe ul. Lipowa 68 
- Zagwiździe ul. Lipowa 68A 
 

b.) przedszkola: 

- Zagwiździe ul. Lipowa 12A 
- Murów ul. Lipowa 17 
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2  
 

5. Obiekty kulturalne: 

a.) biblioteki: 

- Zagwiździe ul. Lipowa 11A 
- Stare Budkowice ul. Ogrodowa 3 

b.) świetlice: 

- Bukowo ul. Wiejska 49                                              
- Dębiniec ul. Wiejska 36 - lokal 
- Grabice ul. Wiejska 19 
- Kały ul. Opolska 78 
- Nowe Budkowice ul. Dworcowa 6 - lokal 
- Radomierowice ul. Wolności 24 
- Zagwiździe ul. Lipowa1. 
 

6.  Obiekty OSP: 

- Grabczok ul. Wiejska 
- Zagwiździe ul. Lipowa 11A 
- Radomierowice ul. Wolności 18 
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2, 
- Bukowo ul.Wiejska 10A. 
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7. Obiekty sportowe LZS: 

- Radomierowice  
- Stare Budkowice  
- Murów  
 

8. Budynek Urzędu Gminy – Murów ul. Dworcowa 2 

9. Placówki opieki zdrowotnej: 

- budynek Murów ul. Wolności 16 
- lokal użytkowy Stare Budkowice, ul. Zagwiździańska 16 

10. Obiekty wodociągowe: 

- sieć wodociągowa o dł. 81,04 km w miejscowościach: Zagwiździe, Stare Budkowice, 
Nowe Budkowice, Kały, Bukowo, Dębiniec, Młodnik, Murów, Radomierowice, Grabice, 
Grabczok, Okoły. 

- stacje uzdatniania wody: Stare Budkowice - 1, Radomierowice - 1. 

11. Obiekty kanalizacyjne: 

- sieć kanalizacyjna o dł. 27,43 km w miejscowości Murów, Zagwiździe i Stare Budkowice, 

- przepompownie: Murów - 2, Zagwiździe - 1, Stare Budkowice - 5. 

 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, praw posiadania  

Gmina Murów posiada: 

 417 udziałów po 1 430,00 zł każdy na łączną kwotę 596 310,00 zł w spółce 
Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą 
w miejscowości Kup. 

 35 udziałów członkowskich po 385,00 zł każdy w Banku Spółdzielczym  
w Łubnianach o łącznej wartości 13.475,00 zł. 

 w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 0,4659 (ha) 
 w Murowie i Starych Budkowicach. 
 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2019 roku: 

W 2019 roku dokonano: 
1) sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8019 ha i łącznej cenie 

132 892,36 zł: 
- Stare Budkowice km 4 dz. 1053/75 o pow. 0,0550 ha za cenę 18 723,00 zł, 

- Stare Budkowice km 4 dz 1068/75 i dz 1069/75 o łącznej pow. 0,0068 ha za cenę 
3 126,60 zł, 



            
                  Raport o stanie Gminy Murów 
 

30 
 

- Nowe Budkowice km 1 dz  1101/29 o pow. 0,0262 ha za cenę 4 805,00 zł, 

- Stare Budkowice km 4 dz  1067/75 o pow. 0,0039 ha za cenę 1 636,00 zł, 

- Stare Budkowice km 4 dz  1066/75 o pow. 0,0195 ha za cenę 4 126,00 zł, 

- Zagwiździe km 1 dz  291/2 o pow. 0,3087 ha za cenę 38 653,26 zł,  

- Kały km 1 dz 279/2 o pow. 0,1018 ha  za cenę 19 996,50 zł,  

- Święciny km 1 dz  48 o pow. 0,2800 ha za cenę 41 826,00 zł. 

2) zawarto 5 umów dzierżaw gruntów rolnych oraz jedną umowę najmu części 
nieruchomości.  

 Ponadto w 2019 roku nabyto na rzecz Gminy Murów: 

1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1549 ha: 

- Murów km 2 dz  320/6 o pow. 0,0150 ha, 
- Murów km 2 dz  324/1 o pow. 0,0018 ha, 
- Murów km 2 dz  325/5 o pow. 0,0183 ha, 
- Murów km 2 dz . 325/7 o pow. 0,1141 ha, 
- Murów km 2 dz  325/9 o pow. 0,0057 ha. 

 
2) nieruchomość położoną w Starych Budkowicach oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków numerem działki 185 z km.9 o powierzchni 0,4500 ha. Powyższa działka 
została nabyta na podstawie decyzji Nr II.7532.1.4.2017.JG z dnia 04 listopada 2019 r. 
Wojewody Opolskiego. 
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IV. Realizacja polityk i strategii 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Murów 

  

 Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018r. została  przyjęta 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022. 

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 zostały przyjęte: 

- prognozowany na rok 2019 plan dochodów w wysokości  24.789.648,83 zł, po dokonanych 
zmianach plan wynosił 25.608.483,39 zł, czyli został zwiększony  o 818.834,56 zł tj. o dotacje 
i subwencje.  

Planowane rozchody budżetu w wysokości 583.250,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku 
zrealizowane zostały zgodnie z planem – 508.250,00 zł. 

Plan wydatków po zmianach ostatnią uchwałą Rady Gminy Murów z dnia  
30 grudnia 2019r wynosił 28.372.370,01zł,  został zwiększony o 155.556,06 zł. 

Plan przychodów na dzień 31.12.2019r. wynosił 3.447.136,62 zł, a wykonanie 3.671.109,62 zł  
są to: 

 wolne środki – 2.721.109,62 zł, 

 zaciągnięty kredyty – 950.000,00 zł. 

Dług netto pozostały do spłaty wynosi 3.521.682,00 zł. 

Deficyt budżetu w wysokości – 930.369,40 zł. 

 W 2019 roku zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano czterokrotnie 
uchwałami Rady Gminy Murów tj. nr IV/31/2019 z dnia 07.02.2019r, nr VIII/58/2019 z dnia 
16.05.2019r., Nr XI/76/2019 z dnia 18.09.2019r.  oraz  Nr XIV/100/2019 z dnia 30.12.2019r. 
W budżecie 2019 roku określono limity wydatków na osiem przedsięwzięć, których realizacja 
przedstawiała się jak niżej: 

1) "Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów",  realizacja w latach  2019 – 2020,  łączny 
limit – 594.481,25 zł. Inwestycja została zakończona w 2018r. – finansowana ze środków 
Gminy – 217.342,91 zł oraz dofinansowania  w kwocie – 428.052,32 zł 
 

2) „Obywatel IT - Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych 
w województwie śląskim i opolskim", wydatki wyniosły – 67.482,33 zł .  Przedsięwzięcie 
realizowane w okresie dwóch lat 2018-2019  przy łącznym limicie  117.600,00 zł - zostało 
ukończone. 
 

3) utworzenie Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK”, realizacja w latach 2016-2020 na 
łączny limit – 2.144.284,00 zł, realizacja w latach 2018- 150.000,00 zł;  w 2019 roku – 
1.784.237,51 zł; w 2020 roku – 210.046,49 zł. W 2019 roku opłacono kserokopię 
dokumentacji projektowej w wysokości 210,00 zł dalsza realizacja planowana w roku 
2020. 
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4) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach, realizacja  w latach 2015-
2021 na łączny limit 2.420.000,00 zł,  realizacja w latach: 2018 – 1.120.000,00 zł; w 2019 
– 1.113.000,00 zł; 2020 – 650.000,00 zł; w 2021 – 350.000,00 zł.   
 

5) budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego 
Gimnazjum w Zagwiździu ul. Lipowa 68, realizacja w latach 2016-2019 na łączny limit 
4.946.124,00 zł, w 2018 roku – 2.247.600,00 zł oraz w 2019 roku – 2.676.799,54 zł. 
W 2019 roku zadanie finansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowe w kwocie – 1.799.600,00 zł 
oraz ze środków własnych  w kwocie 877.199,54 zł. 
 

6) dokumentacja i modernizacja obiektów sportowych  w Murowie, realizacja w latach 
2016-2019 na łączny limit 79.260,00 zł, (w roku 2018 – 58.000,00 zł, w 2019 roku – 
20.000,00 zł).  
 

7) „Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Gierałcicach ochrona In situ 
w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne”, przedsięwzięcie 
jako zadanie bieżące przy łącznym limicie 78.200,00 zł. Realizacja w latach 2019 – 
o wartości 25.000,00 zł; w 2020 roku – 53.200,00 zł. 
 

8) Stobrawska wstęga -ostoja bioróżnorodności- edukacja, rozpoznanie i ochrona - 
realizacja w latach 2019-2021 o łącznym limicie 295.533,80 zł. W 2019 roku 
przedsięwzięcie zrealizowane w kwocie 67.482,33 zł. 

 

2. Gminny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok 

 

 Program Współpracy Gminy Murów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  z dnia 25 października 2018 roku, zgodnie z art. 5a pkt 1 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został 
opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami.  

 Program szczegółowo określał finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy 
Gminy Murów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określał też 
obszary zadań własnych gminy, które mogły być realizowane we współpracy z organizacjami, 
wskazując te, które miały priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca 
administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
odbywa się w dwóch równoważnych płaszczyznach: w formie finansowej i pozafinansowej. 

Współpraca Gminy Murów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2019 roku przede wszystkim poprzez wspieranie 
realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert. 
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Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy Murów z podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku były zadania związane z: 

1) pomocą społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; 

2) wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu ; 
3) kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
4) ochroną i promocją zdrowia; 
5) działalnością na rzecz mniejszości narodowych; 
6) działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 

W 2019 r. z budżetu gminy Murów udzielono dotacji na kwotę 263.000,00 zł.  

Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na zadanie pt. „Pielęgnacja osób chorych, 
niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opieka domowa nad 
osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi 
w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji 
zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym - 
rehabilitacja lecznicza dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy 
Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu  rehabilitacyjnego”. Caritas Diecezji 
Opolskiej w Opolu otrzymał dotację w wysokości 155.000,00 zł. 

Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Zagwiździu poprzez realizację zadania 
publicznego poprawiła jakość życia objętych opieką pacjentów, zwłaszcza samotnych i 
w podeszłym wieku. Świadczono zabiegi higieniczne, pielęgniarko-diagnostyczne w zakresie 
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, opieki długoterminowej, działalność 
profilaktyczną, edukacyjną i promocję zdrowia. 

Działalność gabinetu rehabilitacyjnego to: usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa 
pacjentów, tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego, 
gimnastyka lecznicza masażu leczniczego, światłolecznictwa, elektro lecznictwa, 
usprawnienia ruchowego, wyciągów szyjnych i biodrowych, integracja osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem, poprawa stanu zdrowia osób wymagających 
rehabilitacji, integracja osób niepełnosprawnych. 

 

Gminne Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pod nazwą: „Organizowanie 
zawodów i rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Murów, rozwijanie różnych form 
współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne, upowszechnianie kultury fizycznej, 
w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i  młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
w różnych dyscyplinach sportu” otrzymało dotację w kwocie 105 000,00 zł. 

Celem realizacji zdania publicznego Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” 
w Murowie było upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców Gminy Murów. W ramach realizacji zadania organizowano 
rozgrywki piłki nożnej w  sezonie wiosennym i jesiennym, imprezy sportowe integrujące 
środowisko lokalne - festyny sportowo- rekreacyjne, dni sportu, turniej o Puchar Wójta. 
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Prowadzono szkolenia dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach, uczestniczącej 
w treningach szkółki piłkarskiej. Młodzież szkolna brała udział we współzawodnictwie 
sportowym w ramach SZS, LZS - w grach zespołowych, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, 
promowano gminę. 

 

Stowarzyszenie Miłośników Murowa  otrzymało dotację w kwocie  3.000,00 zł.  

Impreza wspierająca rozwój społeczności lokalnej to zadanie realizowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników Murowa pn. „Święto Ziemniaka”. Festyn ten zintegrował 
mieszkańców poprzez wspólne i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, aktywizację poprzez 
pomoc w organizacji i udział w konkursach, podtrzymywanie i wzbogacenie tradycji, 
nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i propagowanie elementów naszej kultury 
i tradycji. 

 

3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

 

 Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 przyjęty został uchwałą   
Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021.  

Program określa politykę administracyjną w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i stanowi podstawę współpracy między samorządem gminy, właścicielami zabytków 
i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Określa kierunki działań w zakresie opieki nad 
zabytkami, wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji 
poprzez opisanie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych 
i ochronnych.  

 Gminny program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem 
stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie działania 
ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich renowację oraz zwiększenie dostępności 
do nich mieszkańców i turystów. 

Program został opracowany na okres czterech lat i stanowi dokument uzupełniający 
w stosunku do innych dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego.  

 Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia  
23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. ,poz.2067 z późn. zm.) podstawowe formy ochrony zabytków 
stanowią:  

•wpis do rejestru zabytków, 

•uznanie za pomnik historii  

•utworzenie parku kulturowego  

•ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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 Na terenie gminy Murów z wymienionymi wyżej formami ochrony mamy do czynienia 
w dwóch przypadkach: wpis do rejestru zabytków i ustalenia ochrony w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków, w tym przypadku Opolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu. 

 

Tabela 7   Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

L.p. Miejscowość Obiekt Numer rejestru 

1. Bukowo 
Budynek stacyjny wraz z gruntem w granicach 
fundamentowania, k. XIX 

248/2016  
z 22.02.2016 

2. Murów Dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 3 
216/2014 

z 14.04.2014 

3. Radomierowice 
Kościół filialny pw. św. Wniebowzięcia NMP, 
XVII w 

760/64 z 1.04.1964 

4. Stare Budkowice Kościół parafialny pw. św. Rocha, XIX w 637/59 z 13.11.1959 

5. Zagwiździe 
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wraz z kaplicą i otoczeniem w 
granicach ogrodzenia, 1920-1921 

87/2009 z 24.03.2009 

6. Zagwiździe 
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami: 
odlewnia, 1839, XIX, XX 

1879/67 z 26.05.1967 

7. Zagwiździe 
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami: 
magazyn przy odlewni, I poł. XIX w. 

1879/67 z 26.05.1967 

8. Zagwiździe 
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami: 
młotownia, 1806 

1879/67 z 26.05.1967 

9. Zagwiździe 
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami: 
magazyn przy młotowni, 1802 

1879/67 z 26.05.1967 

10. Zagwiździe 
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami: 
pozostałości przycinarki 

1879/67 z 26.05.1967 

11. Zagwiździe Budynek Nadleśnictwa, ul. Grabicka 3 2206/90 z 11.01.1990 

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

Tabela 8   Wykaz obiektów ruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

L.p. Miejscowość Obiekt Numer rejestru 

1. Murów Rzeźba Św. Jan Nepomucen w kapliczce Ks.B.t.V-799/89 04.12.1989 

2. Nowe Budkowice Wyposażenie kapliczki 
Ks.B.t.VI-901/1-8/93 
05.03.1993 

3. Radomierowice 
Wyposażenie kościoła filialnego pw. 
Wniebowzięcia NMP 

Ks.B.t.IV-314/1-5/15 
25.02.2015 

4. Stare Budkowice 
Zespół zabytków ruchomych z kościoła 
parafialnego pw. św. Rocha 

Ks.B.t.IV-698/1-10/77 
24.09.1977 

5. Zagwiździe 
Wyposażenie z kościoła parafialnego pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Ks.B.t.III-269/1-26/13 
31.01.2013 

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
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Tabela 9   Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

L.p. Miejscowość Obiekt Numer rejestru 

1. Murów Grodzisko średniowieczne (XIII-XV), 
stanowisko nr 8 

A-409/75 

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

 Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 1028 obiektów. 

Na podstawie oględzin obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków stwierdza się, 
że wiele budynków ujętych w wykazie mogłoby nie być objętych ochroną ze względu na 
znikomą wartość historyczną i estetyczną, stan techniczny, stopień przebudowy. Wykaz 
w porównaniu do innych gmin województwa, jest bardzo rozbudowany w stosunku do 
rejestru zabytków, w którym gmina Murów jest reprezentowana dość skromnie. 
Przygotowywany jest wykaz obiektów proponowanych do usunięcia z Gminnej Ewidencji 
Zabytków Gminy Murów, który został przedstawiony Opolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków do akceptacji. 

Zasoby materialne dziedzictwa kulturowego gminy Murów to przede wszystkim zabytki 
sakralne oraz obiekty pozostałe po dawnej infrastrukturze przemysłowej oraz 
administracyjnej. Cenne jest także dziedzictwo niematerialne Gminy. Do pierwszej grupy 
zaliczyć można kościoły, kapliczki oraz plebanie i klasztor w Starych Budkowicach. Kościoły 
znajdują się pod właściwą opieką, są objęte ochroną w postaci wpisu do rejestru zabytków. 
Plebanie i klasztor to cenna architektura trwale związana z istnieniem świątyń. Cennym 
zasobem są zachowane na terenie całej gminy kapliczki wolnostojące pełniące wcześniej 
różne funkcje, łącznie z rolą dzwonnicy. Infrastruktura to przede wszystkim huty oraz 
budynki kolejowe. Cenne są także niektóre leśniczówki, remizy strażackie oraz stacje 
transformatorowe. Wszystkie te obiekty ukazują gospodarczą przeszłość gminy oraz 
dokumentują stan dawnej administracji państwowej na tych ziemiach. Ostatnia, najliczniej 
reprezentowana grupa to domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze. W gminnej 
ewidencji zabytków dla wielu miejscowości zamieszczono chroniący je zapis – układ 
ruralistyczny wsi.  

Najważniejszym obiektem archeologicznym i jedynym wpisanym do rejestru jest grodzisko 
średniowieczne (XIII w. -XV w.) w Murowie.  

 

4. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  

 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią, że prowadzenie działalności związanej 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 
należy do zadań własnych gminy. 
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 Realizacja tych działań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, który uchwalany jest przez Radę Gminy. Wiodącym celem Programu - zgodnie 
z rekomendowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, poprzez 
szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. Zadanie to 
pochłonęło znaczną część środków finansowych, współfinansowanie działalności 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej realizowanej przez gminę i jednostki 
organizacyjne. Zadania zawarte w programach były realizowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Murowie, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Murowie, Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielki oraz placówki oświatowe 
z terenu Gminy Murów. W ramach działalności w 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Punkt informacyjno - konsultacyjny prowadził działalność w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy w Murowie w godz. od 15:00 do 17:00 w którym 
członkowie GKRPA pełnili dyżury. Punkt jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy. 

 W roku 2019 do Komisji wpłynęło 9 wniosków o objęcie postępowaniem osoby 
nadużywającej alkoholu. Wnioski zostały złożone przez: członków rodziny - 1, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie – 3, Zespół Interdyscyplinarny – 5. W związku ze 
złożonymi wnioskami na posiedzenia Komisji wezwano 9 osób, z czego zgłosiły się 4 osoby. 
Wobec osób zgłoszonych do postępowania, podjęto następujące działania: 

 przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz poruszono temat 
szkodliwości napojów alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym 
spożywaniem alkoholu, 

 wśród osób zgłoszonych na Komisję rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane 
z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 1 przypadku komisja przeprowadziła rozmowę z członkami rodzin osób z problemem 
alkoholowym. 

Członkowie Komisji również w ramach swojej działalności, w 2019 roku wydali 6 pozytywnych 
postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy) – 4. 

 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 2. 

Prowadzona profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży: 

1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach szkolnych podczas ferii 
zimowych. 

2. Popołudniowe zajęcia  edukacyjne i sportowo – rekreacyjne. 

3. Organizacja wypoczynku letniego w ramach akcji „Podaruj mi lato” we wszystkich 
sołectwach na terenie gminy Murów. 
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4. Organizowanie festynów, biwaków i rozgrywek sportowych, szkolnych olimpiad, 
turniejów, organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących 
zdrowy i wolny od uzależnień tryb życia. 

5. Kampania „Szkoła Bez Przemocy” - realizowana  w  Publicznej Szkole Podstawowej 
w Murowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach, Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zagwiździu. 

Członkowie komisji brali udział również w programach i projektach profilaktycznych, poprzez: 

• propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, podczas imprez organizowanych na 
terenie Gminy Murów, 

• rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: ulotek, plakatów nt. szkodliwości 
i wpływu alkoholu na życie człowieka oraz jego rodziny, a także ulotek informacyjnych 
o instytucjach znajdujących się na terenie województwa opolskiego, oferujących 
pomoc osobom uzależnionym, a także ich rodzinom. 

Główne cele Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

• ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki,  

• dostarczenie informacji dotyczących uzależnień i skutków sięgania po narkotyki,  

• prowadzenie działań wychowawczych i zapobiegawczych m. in. w kierunkach: promocji 
zdrowego stylu życia, wspierania uzależnionych i ich rodzin, podejmowanie i wspieranie 
działań lokalnych, ogólnokrajowych oraz innych inicjatyw społecznych. 

 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie to dokument, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie w życie działań 
mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie 
odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz wrócenie uwagi społeczności lokalnej 
na zjawisko przemocy w rodzinie. Program wyznacza również główne kierunki działania 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego 
reagowania na to zjawisko. Jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Murów. 

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Program 
skierowany jest do: 

1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób 
starszych, niepełnosprawnych, 

2) sprawców przemocy w rodzinie, 

3) świadków przemocy w rodzinie. 

Celem Programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w  rodzinie i zwiększenie dostępności 
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pomocy; 

3) zwiększenie  skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

 Do realizacji tego zadania został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele Policji, Opieki Społecznej, Caritas, służby zdrowia, oświaty, 
Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, 
zapewniający skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. 
Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin.  

W okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 r. prowadzone było 26 procedur 
„Niebieskiej Karty” w 10 rodzinach, w tym 7 procedur z 2018 roku, 2 z 2017 roku. 
Siedemnaście kart zostało założonych przez przedstawiciela Komisariatu Policji w Dobrzeniu 
Wielkim, cztery karty zostały założone przez przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Murowie, po jednej procedurze wdrożył  przedstawiciel oświaty oraz 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Opolu. W rodzinach w których 
doszło do przemocy członkowie grupy roboczej podczas spotkań z osobami doznającymi 
przemocy i sprawcami przemocy opracowali i realizowali szczegółowy plan pomocy. Takich 
spotkań było 36. Następnie prowadzony był monitoring w środowisku, zarówno przez 
policję, jak i pracowników socjalnych. Zespół współpracował z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowie w zakresie leczenia odwykowego 
sprawców nadużywających alkoholu.    

 

6. Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Murów 

 
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024 przyjęty został uchwałą Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Murów 
z dnia 26 października 2017r. z sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Murów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.  

Program ochrony środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele 
i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 
usystematyzowanych według priorytetów. Zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego 
stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do 
kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Przedmiotowy 
dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji 
środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 
środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program ochrony środowiska, a ocenę 
efektów zawiera opracowywany co 2 lata  raport z jego realizacji.   

 Dokument porusza następujące kwestie:  

1) spójność Planu Ochrony Środowiska z dokumentami strategicznymi i programowymi 
wyższego szczebla,  

2) sytuację społeczno-gospodarczą gminy oraz stan  infrastruktury technicznej,  
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3) ocenę stanu środowiska na terenie Gminy Murów z uwzględnieniem jedenastu obszarów 
przyszłej interwencji,  

4) celu, kierunki  interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska,  
5) harmonogram rzeczowo-finansowy wynikający ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów 

dla poszczególnych obszarów interwencji,  
6) systemu realizacji Planu Ochrony Środowiska w zakresie zarządzania i monitorowania 

w oparciu o ustalone wskaźniki. 

 

7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego 

 Generalnym celem Studium, zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn.zm.), 
jest ustalenie kierunków polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze gminy Murów. 

Problematyka Studium wynika wprost z zapisu art. 10 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium uwzględnia rozpoznane uwarunkowania oraz 
określa kierunki kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego, 
w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. 

 Przyjęte uchwałą Rady Gminy w Murowie Studium, stanowi podstawę działalności 
Wójta Gminy między innymi w zakresie: 

 sporządzania i koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 sporządzania programów rozwoju gospodarczego, 

 sporządzania programów inwestycji publicznych z zakresu zadań własnych gminy, 

 pozyskiwania gruntów do zasobów, 

 negocjacji w sprawie realizacji zadań rządowych, samorządu województwa, oraz 
samorządu powiatu na terenie gminy, 

 sporządzania programów działań z zakresu gospodarki przestrzennej realizowanych 
wspólnie z sąsiednimi gminami. 

Szczególnie ważnym zadaniem Studium jest koordynacja ustaleń planów miejscowych. 

Funkcja koordynująca wynika wprost z zapisu art. 9 ust. 4 oraz 20 ust.1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, iż ustalenia Studium są wiążące przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wiążący charakter ustaleń studium oznacza wymóg zachowania spójności między planami 
miejscowymi a studium. 

Obowiązujące na terenie Gminy Murów Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone zostało uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy 
Murów z dnia 24 września 2015 roku i jest dokumentem gminnym lecz jego ustalenia nie 
mają charakteru prawa gminnego.  

W roku 2019 wszczęto procedurę zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Murów w obrębie ewidencyjnym Zagwiździe, 
Murów i Stare Budkowice - uchwała Rady Gminy Murów nr VII/55/2019 z dnia 15 kwietnia 
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2019r.  Trwa proces  ponownego opiniowania i uzgadniania projektu zmiany Studium ze 
względu na konieczność wprowadzenia poprawek w zakresie zmian przeznaczenia 
dotychczasowych terenów na produkcyjne oraz w zakresie poszerzenia zapisów związanych 
ze szczegółowymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego. 

 Przeciętnie  w ciągu jednego roku kalendarzowego wydaje się 15-30 decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu najczęściej dotyczących budowy domów 
jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W roku 2019 
wydano 27 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 

 Na terenie trzech największych miejscowości tj. Murów, Zagwiździe i Stare Budkowice 
obowiązującymi aktami prawa planistycznego są plany miejscowe, które zostały uchwalone 
następującymi uchwałami Rady Gminy Murów: 

 

1) Uchwała Rady Gminy Murów nr  XXXIV/200/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe 
ogłoszona przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego w dniu 7 marca 2014r. pod pozycją 648 z mocą obowiązującą od dnia 
21 marca 2014 roku; 

 

2) Uchwała Rady Gminy Murów nr  XXXIV/199/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów ogłoszona 
przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 
7 marca 2014r. pod pozycją 647 z mocą obowiązującą od dnia 21 marca 2014 roku; 

 

3) Uchwała Rady Gminy Murów nr  XXXIV/201/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice 
ogłoszona przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego w dniu 7 marca 2014r. pod pozycją 649 z mocą obowiązującą od dnia 
21 marca 2014 roku; 

 

4) Uchwała Rady Gminy Murów nr XII/79/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Zagwiździe ogłoszona przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego w dniu 17 listopada 2015r. pod pozycją 2540 wraz 
z rozstrzygnięciem nadzorczym o nr sygnatury IN.VI.743.74.2015.KB 

 

5) Uchwała Rady Gminy Murów nr XV/108/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare 
Budkowice ogłoszona przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego w dniu 25 marca 2016r. pod pozycją 674 wraz 
z rozstrzygnięciem nadzorczym. 

 Plany miejscowe określają zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
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wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu oraz ustalenia szczegółowe 
dla terenów zabudowy. Na podstawie przyjętych rozwiązań opracowane są projekty 
budowlane, na podstawie których Starosta Opolski wydaje pozwolenia budowlane. 

 

8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Murów jest dokumentem 
strategicznym, w którym zostały zawarte działania inwestycyjne i nie inwestycyjne 
realizowane na terenie gminy w latach 2017–2022 przyczyniające się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze  źródeł odnawialnych  (OZE), 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez   podniesienie 
efektywności energetycznej,  

 a także poprawy jakości powietrza.  

 W PGN ujęta została analiza uwarunkowań wynikających z przepisów prawa 
i dokumentów strategicznych unijnych, krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych. Zachowano 
spójność opracowania z programem ochrony powietrza oraz pozostałymi kierunkowymi 
dokumentami. Przedstawiono wyniki  inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla roku  
bazowego  2017 oraz  opisano metodologię inwentaryzacji dla PGN. 

 Na  podstawie  analizy  aktualnego  stanu  w  zakresie  zużycia  energii  i  emisji  gazów 
cieplarnianych na obszarze Gminy Murów, wyznaczono działania  zmierzające do redukcji 
zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz przeprowadzono ich ekonomiczno-ekologiczną ocenę 
efektywności. 

Gmina Murów posiada aspiracje do rozwoju zgodnie z założeniami polityki krajowej oraz 
unijnej by dążyć do osiągnięcia statusu Gminy atrakcyjnej dla lokalnego społeczeństwa oraz 
turystów. Podjęcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi kontynuację 
zmian w zakresie poprawy jakości życia społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. 
Poniższe cele należy traktować, jako kierunek działań w podnoszeniu atrakcyjności regionu 
pod względem ekologicznym. 

Celem strategicznym Planu dla Gminy Murów jest:  

 poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, 

 podniesienie efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie, 
co przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym 
do roku 2020. 

Działania przewidziane w Planie: 

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Murów. 
2. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach. 
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3. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu (w którym 
mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie Filia w Zagwiździu). 

4. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED - teren całej gminy Murów. 
5. Wdrażanie zmian w zapisach dokumentów dotyczących  zagospodarowania 

przestrzennego. 
6. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych. 
7. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe. 
8. Wsparcie mieszkańców w  ramach  poprawy  efektywności  energetycznej  sektora 

mieszkaniowego. 
9. Organizacja kampanii promocyjnych i  akcji społecznych związanych z ograniczaniem 

emisji, efektywnością energetyczną, oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. 

10. Modernizacja energetyczna zasobów Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

 Warunkiem realizacji wszystkich działań  przedstawionych  w  niniejszym  planie będą 
możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia.  Decyzja co  do 
ostatecznej  realizacji przedsięwzięć  będzie  podejmowana  w  zależności  od  pozyskania 
środków  zewnętrznych  na  ich realizację. Minimalny  cel Gminy Murów w  zakresie  
ograniczenia  emisji  to  utrzymanie zero emisyjnego  wzrostu gospodarczego i zaspokajania 
potrzeb społeczeństwa. 

 Podstawowe parametry Planu:  

 roczna oszczędność energii –1891,4MWh/rok  

 roczne zmniejszenie emisji CO2–571,2MgCO2/rok .  
Dodatkowa produkcja energii z OZE wyniesie 181,7MWh. 

 

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Uchwałą Nr XXXI/205/10 Rady Gminy Murów z dnia 18 lutego 2010 r. została  przyjęta 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020. 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Murów wytycza 
kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, wskazuje na 
kluczowe kwestie społeczne dotykające mieszkańców gminy, wskazuje na ich niezaspokojone 
potrzeby , zajmuje się też tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność 
dokonywanych zmian. Głównie zajmuje się tworzeniem mechanizmów, które wzmacniają 
efektywność dokonywanych zmian. Strategia precyzuje priorytety działań w sferze polityki 
społecznej w latach 2010-2020 w gminie. Jest średniookresowym dokumentem 
planistycznym, uwzględniającym w szczególności programy pomocy społecznej, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, mające na celu wspieranie grup szczególnego 
ryzyka, prowadzące do ich integracji. Stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Murów.  
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10. Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV na lata 2016 – 

2021 

 Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV na lata 2016 – 2021 
został przyjęty uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV na 
lata 2016 – 2021. 

Celem głównym Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet 
poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych 
szczepionką przeciwko wirusom HPV wywołującym raka szyjki macicy, raka sromu, raka 
pochwy i brodawki płciowej w populacji 13-letnich dziewcząt zamieszkałych w gminie 
Murów, a także ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u 13 letnich dziewcząt. 

Jako cele pośrednie Programu uznaje się : 

 podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i chłopców oraz ich 
rodziców, między innymi poprzez stałą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Koordynującym Program Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, jak 
i Opolskim Centrum Onkologii w Opolu,  

 ugruntowanie postaw dziewcząt w okresie dojrzewania poprzez nabywanie wiedzy na 
temat zagrożeń zdrowotnych, w tym podkreślenie roli wykonywania badań 
cytologicznych,  

 zapoznanie rodziców z działaniem szczepionki przeciw wirusom HPV wywołującym raka 
szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawki płciowe oraz uzyskanie zgody na 
wykonanie zabiegu podania 2 dawek szczepionki, 

 popularyzowanie wśród młodzieży nawyku systematycznego wykonywania badań 
profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Programy 
edukacyjne propagujące zdrowy styl życia mają na celu zapobieganie chorobie co 
w efekcie zmniejszy koszty ponoszone na leczenie. Ważną sprawą jest aby edukacją 
objąć zarówno młode dziewczęta jak i ich opiekunów. Jest to niezbędne przy 
kształtowaniu właściwych nawyków higienicznych w każdym domu. 

Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2016-2021 
podobnie  jak wcześniejszy program uzyskał Pozytywną Opinię Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych  w Warszawie. 

 W roku  2019r. w ramach  Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – 
szczepienie HPV na lata 2016-2021 zaplanowano szczepienie dla 17 dziewczynek z rocznika 
2006 zamieszkałych na terenie gminy Murów. Do wykonania szczepienia niezbędna jest 
zgoda rodzica czy też opiekuna prawnego. Z planowanej liczby tylko 12 rodziców wyraziło 
zgodę na zaszczepienie swoich córek  szczepionką  przeciwko wirusowi HPV składająca się 
z dwóch dawek. Całkowita wartość zadania wyniosła 11.400,00 zł, natomiast  jednostkowa 
wartość  szczepionki to 950,00 zł.  
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11. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

 Podstawowym celem Programu jest realizacja głównych założeń zawartych 
w dokumencie „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” – usunięcie 
z terenu gminy wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.  

Celem niniejszego Programu jest: 

• spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy Murów z azbestu oraz usunięcie 
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy, 
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,  

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 
i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony 
środowiska,  

• stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

"Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” przewiduje następujące 
podstawowe instrumenty dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
usuniętych wyrobów zawierających azbest:  

•Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

•Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  

•Fundusze Unii Europejskiej  

•Bank Ochrony Środowiska S.A.  

 Plan oraz inwentaryzacja są podstawą do przyznawania dotacji na usuwanie azbestu. 
Wysokość dotacji dla mieszkańców z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest wynosiła 50 %, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 46%, 
pozostałe 4 % pokryła Gmina Murów. W roku 2019 usunięto 17,21 Mg azbestu na 16 
nieruchomościach. W poprzednich latach dane te były następujące: w roku 2018 usunięto 
15,81 Mg z 13 nieruchomości, w roku 2017 usunięto 16,90 Mg, również z 13 nieruchomości, 
 w roku 2016 usunięto 3,37 Mg azbestu z 4 nieruchomości. 
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V. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 i ich realizacja: 
   

W 2019 roku odbyło się 11 Sesji Rady Gminy Murów, na których podjęto 77 uchwał. 

 

Tabela 10   Uchwały Rady Gminy Murów podjęte w 2019 roku 

LP. NUMER DATA STATUS TYTUŁ SPOSÓB WYKONANIA 
UCHWAŁY 

1. IV/30/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 

Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 

Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 

zmieniającymi 

2. IV/31/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
w Wieloletniej 
Prognozie 
Finansowej Gminy 
Murów na lata 
2019–2022 

Wieloletnią Prognozę 
Finansowa przyjęto zgodnie z 
uchwałą Nr II/15/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2019–2022 oraz 
uchwałami zmieniającymi 

3. IV/32/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie 
zaciągnięcia 
długoterminowej 
pożyczki płatniczej z 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
w Opolu 

Przeznaczenie długoterminowej 
pożyczki płatniczej na 
sfinansowanie planowanego 
deficytu Gminy Murów w 
związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.:”Budowa 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w 
Murowie” w kwocie 450 000,00 
zł. 

4. IV/33/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie 
zaciągnięcia 
długoterminowej 
pożyczki na 
realizację inwestycji 

Przeznaczenie pożyczki na 
sfinansowanie planowanego 
deficytu Gminy Murów w 
związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.: 
”Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Starych 
Budkowicach” w kwocie 
500 000,00 zł. 

5. IV/34/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie 
zaciągnięcia 
długoterminowego 
kredytu na 
realizację inwestycji 

Kredyt na sfinansowanie 
planowanego deficytu Gminy 
Murów w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego 
pn.:”Utworzenie Stobrawskiego 
Centrum Przyrody i Techniki 
"BORSUK" poprzez remont, 
przebudowę i organizację 
zabytkowego zespołu dworca 
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kolejowego w Murowie" w 
kwocie 600 000,00 zł nie został 
zaciągnięty, gdyż nie wyłoniono 
wykonawcy w postępowaniu 
przetargowym.  

6. IV/35/219 07.02.2019 obowiązujący w sprawie 
przystąpienia 
Gminy Murów do 
realizacji projektu 
„Podnosimy jakość 
edukacji w Gminie 
Murów” 
współfinansowaneg
o ze środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Opolskiego na lata 
2014-2020, Oś 
priorytetowa 09, 
Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.2 

W ramach projektu wsparciem 
zostali objęci uczniowie z 
placówek szkolnych na terenie 
Gminy Murów. Głównym celem 
projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych i 
umiejętności u uczniów, 
utworzenie warunków do 
nauczania, opartego na 
metodzie eksperymentu 
poprzez doposażenie pracowni 
przyrodniczo-matematycznych, 
organizację zajęć 
pozalekcyjnych, udostępnienie 
nauczycielom i uczniom 
nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
wsparcie szkół w procesie 
indywidualnej pracy z uczniem, 
utworzenie Punktu Informacji i 
Karier. Obejmuje zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze dla 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi, a także 
dodatkowe zajęcia realizowane 
dla uczniów chcących rozwijać 
się w obszarach wykraczających 
poza zakres podstawy 
programowej. Całkowity koszt 
projektu wynosi 594.481,25 zł. 

7. IV/36/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały Rady 
Gminy Murów Nr 
XXXV/226/2014 z 
dnia 13 marca 2014 
r. w sprawie 
przystąpienia do 
programu pn. 
Opolska Karta 
Rodziny i Seniora 

Zarząd Województwa 
Opolskiego wprowadził zmiany 
do Regulaminu Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora w postaci 
obniżenia wieku 
uprawniającego do ubiegania 
się o wydanie karty z 65 do 60 
lat, w związku z czym 
wprowadzono zmiany do 
uchwały  Nr XXXV/226/2014 z 
dnia 13 marca 2014 r. w 
sprawie przystąpienia do 
programu pn. Opolska Karta 
Rodziny i Seniora. 

8. IV/37/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie przyjęcia 
wieloletniego 
programu 

 Przedmiotowym zakresem 
zajmuje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Murowie. 
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osłonowego w 
zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 
2019-2023 

9. IV/38/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych 
umów odpłatnego 
udostępnienia 
powierzchni gruntu 
celem 
zagospodarowania 
na obiekt 
tymczasowy na 
czas oznaczony do 
10 lat z 
dotychczasowymi 
użytkownikami, 
której przedmiotem 
są te same 
powierzchnie 
gruntu, w trybie 
bezprzetargowym 

Dotyczy gruntu w miejscowości 
Murów – dz.101/1 k.m.1. oraz 
352/16 k. m. 2 

10. IV/39/2019 07.02.2019 obowiązujący w sprawie 
zarządzenia 
przeprowadzenia 
wyborów Sołtysów i 
Rad Sołeckich 

Przeprowadzono wybory 
zgodnie z podjętą uchwałą Nr 
IV/39/2019 z dnia 7 lutego 2019 
r. 

11. V/40/2019 28.02.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

12. V/41/2019 28.02.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie 
porozumienia z 
Miastem Opole w 
sprawie zasad 
finansowania w 
2019 roku opieki 
zapewnianej w 
żłobku dzieciom z 
terenu Gminy 
Murów 

Porozumienie z Miastem Opole 
zostało podpisane w dniu 14 
sierpnia 2019 r. W 2019 roku do 
żłobka w Opolu uczęszczało 1 
dziecko z terenu gminy Murów. 

13. V/42/2019 28.02.2019 obowiązujący w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia 
Zmiany Studium 
Uwarunkowań i 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 
IN.I.742.1.3.2019.AD z dnia 5 
kwietnia 2019 r. stwierdzenie 
nieważności w całości uchwały 
nr V/42/2019 Rady Gminy 
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Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Gminy Murów, dla 
terenów 
położonych w 
obrębie 
ewidencyjnym 
Murów, Stare 
Budkowice i 
Zagwiździe 
 

Murów z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Murów. 

14. V/43/2019 28.02.2019 obowiązujący w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności 
zwierząt na terenie 
Gminy Murów w 
2019 roku” 

W 2019 roku Gmina Murów 
podpisała umowę z 
schroniskiem Fundacja S.O.S. 
dla zwierząt z siedzibą w 
Chorzowie w zakresie 
zapewnienia miejsca i opieki w 
schronisku bezdomnym 
zwierzętom z terenu gminy 
Murów. W 2019 roku Gmina 
Murów podpisała umowę z 
firmą PUPH GABI z Żędowic w 
zakresie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt. 
Sterylizacji i kastracji 
dokonywane były przez lekarza 
weterynarii Zbigniewa 
Pawlickiego z Pokoju oraz 
lekarza weterynarii Mariana 
Lakota z Ozimka.  
 

15. V/44/2019 28.02.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały Nr 
VIII/47/2015  Rady 
Gminy Murów z 
dnia 19 marca 2015 
r. inkasa podatku 
rolnego, leśnego i 
od nieruchomości 
 

Z uwagi na fakt wyboru innej 
osoby do pełnienia funkcji 
sołtysa w sołectwie, nastąpiła 
zmiana w zakresie pełnienia 
funkcji inkasenta.  

16. V/45/2019 28.02.2019 obowiązujący w sprawie 
rozstrzygnięcia o 
wyodrębnieniu w 
budżecie gminy 
Murów na rok 2020 
środków 
stanowiących 
fundusz sołecki 
 

Nie wyrażono zgody na 
wyodrębnienie w budżecie 
gminy Murów na rok 2019 
środków stanowiących fundusz 
sołecki 

17. VI/46/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie ustalenia 
planu sieci 
publicznych szkół 

W wyniku podjętej uchwały 
nastąpiła zmiana granic 
obwodu PSP w Starych 
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podstawowych 
prowadzonych 
przez Gminę 
Murów oraz 
określenia granic 
obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych, od 
dnia 1 września 
2019 roku 
 

Budkowicach w zakresie 
przysiółka Morcinek i kolonii 
Wojszyn. Miejscowości te 
dotychczas były w granicach 
obwodu PSP Stare Budkowice, 
od dnia1 września 2019 roku 
przesunięto je do obwodu PSP 
w Zagwiździu. 

18. VI/47/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie planu 
dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli szkół i 
przedszkoli, dla 
których Gmina 
Murów jest 
organem 
prowadzącym, na 
rok budżetowy 
2019 
 

Zgodnie z uchwałą budżetową 
Gminy Murów na 2019 rok 
wysokość środków 
przeznaczonych na 
doskonalenia zawodowe 
nauczycieli w 2019 roku wynosił 
26 160,00 zł co stanowiło 0,8% 
planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli szkół i przedszkoli. 

19. VI/48/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia 
szczegółowych 
zasad wnoszenia 
inicjatyw 
obywatelskich, 
zasad tworzenia 
komitetów 
inicjatyw 
uchwałodawczych, 
zasad promocji 
obywatelskich 
inicjatyw 
uchwałodawczych i 
formalnych 
wymogów, jakim 
muszą odpowiadać 
składane projekty 

Określono zasady wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasady 
tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych. 

20. VI/49/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie 
uchwalenia 
Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania 
ścieków na terenie 
gminy Murów  
 

Przyjęto regulamin  
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Murów. 

21. VI/50/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie opłaty 
targowej 

Z uwagi na fakt wyboru nowego 
inkasenta w sołectwie 
Zagwiździe, zmieniono uchwałę 
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w przedmiotowym zakresie. 
Wysokość stawki nie uległa 
zmianie. 

21. VI/51/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej 
umowy odpłatnego 
udostępnienia 
powierzchni gruntu 
celem 
zagospodarowania 
na obiekt 
tymczasowy na 
czas oznaczony do 
10 lat z 
dotychczasowym 
użytkownikiem, 
której przedmiotem 
jest ta sama 
powierzchnia 
gruntu, w trybie 
bezprzetargowym 

Dotyczy gruntu w miejscowości 
Murów – dz. 189/13 k.m.1  

22. VI/52/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej 
umowy odpłatnego 
udostępnienia 
powierzchni gruntu 
celem 
zagospodarowania 
na obiekt 
tymczasowy na 
czas oznaczony do 
10 lat z 
dotychczasowym 
użytkownikiem, 
której przedmiotem 
jest ta sama 
powierzchnia 
gruntu, w trybie 
bezprzetargowym 

Dotyczy nieruchomości 
gruntowej w miejscowości 
Okoły – dz. 59; cz. Dz. 62; dz. 76 
k.m. 4. 

23. VI/53/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej 
umowy najmu 
lokalu na czas 
oznaczony do 10 
lat, z 
dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest 
ten sam lokal 
użytkowy , w trybie 

Dotyczy najmu lokalu 
użytkowego w miejscowości 
Stare Budkowice – dz. 1023/98 
k. m. 4. 
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bezprzetargowym 

24. VI/54/2019 03.04.2019 obowiązujący w sprawie 
zatwierdzenia 
„Planu Odnowy 
Miejscowości Stare 
Budkowice na lata 
2019 – 2027” 

Dokument strategiczny rozwoju 
Starych Budkowic może 
posłużyć w opracowaniu 
dokumentacji projektowej 
wniosków na pozyskiwanie 
środków finansowych na 
realizacje zróżnicowanych 
projektów infrastrukturalnych i 
przedsięwzięć natury 
społeczno-kulturalnej. 

25. VII/55/2019 15.04.2019 obowiązujący w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia 
zmiany Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Gminy Murów 

Sporządzenie zmiany SUiKZP 
wynika z konieczności 
weryfikacji ustaleń 
obowiązującego Studium dla 
obszaru objętego zmianą, a 
także dynamicznie 
zmieniającymi się 
uwarunkowaniami, w 
szczególności wynikającymi z 
potrzeb gminy, osób 
prywatnych i inwestorów. 

26. VII/56/2019 15.04.2019 obowiązujący w sprawie przyjęcia 
zadania 
publicznego z 
zakresu kultury i 
promocji Powiatu 
Opolskiego 
dotyczącego 
organizacji XIX 
Dożynek 
Powiatowych 

Porozumienie z Powiatem 
Opolskim w zakresie organizacji 
XIX Dożynek Powiatowych 
zostało podpisane w dniu 31 
maja 2019 roku. Gmina Murów 
otrzymała dotację w wysokości 
40 000,00 zł.  

27. VIII/57/2019 16.05.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

28. VIII/58/2019 16.05.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
w Wieloletniej 
Prognozie 
Finansowej Gminy 
Murów na lata 
2019–2022 

Wieloletnią Prognozę 
Finansowa przyjęto zgodnie z 
uchwałą Nr II/15/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2019–2022 oraz 
uchwałami zmieniającymi 

29. VIII/59/2019 16.05.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały Nr 
VI/47/2019 Rady 
Gminy Murów z 

Zmiana kwoty odpisu do 
dyspozycji dyrektora (0,8%) dla 
PSP w Zagwiździu, PPP w 
Murowie oraz PP w Starych 
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dnia 3 kwietnia 
2019r.w sprawie 
planu 
dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli szkół i 
przedszkoli, dla 
których Gmina 
Murów jest 
organem 
prowadzącym, na 
rok budżetowy 
2019 

Budkowicach. 

30. VIII/60/2019 16.05.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli 
przedszkoli 
pracujących z 
grupami 
obejmującymi 
dzieci 6 letnie i 
dzieci młodsze 

Ustalono tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli 
pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i 
dzieci młodsze na 22 godziny 
tygodniowo. 

31. IX/61/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
udzielenia wójtowi 
gminy Murów 
wotum zaufania 

Po zakończeniu debaty nad 
raportem o stanie gminy 
Murów udzielono Wójtowi 
wotum zaufania. 

32. IX/62/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego gminy 
za rok 2018 wraz ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 

Zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu. 

33. IX/63/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
udzielenia 
absolutorium 
Wójtowi Gminy 
Murów za rok 2018 

Wójtowi Gminy Murów 
udzielono absolutorium za 2018 
rok. 

34. IX/64/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

35. IX/65/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
zatwierdzenia 
skonsolidowanego 
bilansu Gminy 

Zatwierdzono skonsolidowany 
bilans gminy Murów. 
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Murów za rok 2018 

37. IX/66/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
wystąpienia do 
Komendanta 
Wojewódzkiego 
Policji o udzielenie 
informacji o 
zgłoszonych 
kandydatach na 
ławników oraz w 
sprawie powołania 
Zespołu do 
wypracowania 
opinii o tych 
kandydatach 

Informację o zgłoszonych 
kandydatach na ławników 
otrzymano w dniu 25 lipca 2019 
r. pismem nr 
WK.SOI.5401.28.2019 
 

38. IX/67/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia wzoru 
wniosku o wypłatę 
dodatku 
energetycznego 

Określono wzór wniosku o 
wypłatę dodatku 
energetycznego. 
Przedmiotowym zakresem 
zajmuje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Murowie. 

39. IX/68/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie przejęcia 
od Powiatu 
Opolskiego zadania 
zarządzania 
drogami 
powiatowymi 

W przedmiotowym zakresie 
zostały podpisane umowy z 
Zarządem Powiatu Opolskiego 
oraz opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Opolskiego: 
1. UMOWA z dnia 23 lipca 

2019 r. w sprawie 
wspólnego sfinansowania i 
realizacji zadania pod 
nazwą „Remont chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 1330 O Chudoba- 
Zagwiździe w miejscowości 
Stare Budkowice na kwotę 
32 328,00 zł; 

2. Umowa Wójta Gminy 
Murów; Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 23 lipca 
2019 r. w sprawie 
wspólnego sfinansowania 
i realizacji zadania pod 
nazwą „Remont chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 1344 O Wołczyn – DW 
454 w m. Zagwiździe ul. 
Murowska” na kwotę 
23 050,00 zł; 

3. Umowa Wójta Gminy 
Murów; Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 23 lipca 
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2019 r. w sprawie 
wspólnego sfinansowania 
i realizacji zadania pod 
nazwą „Remont chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 1344 O Wołczyn – DW 
454 w m. Murów ul. 
Wolności” na kwotę 
40 293,00 zł; 

4. Umowa Wójta Gminy 
Murów; Zarządu Powiatu 
Opolskiego z dnia 23 lipca 
2019 r. w sprawie 
wspólnego sfinansowania 
i realizacji zadania pod 
nazwą „Remont chodnika 
w drodze powiatowej nr 
1721 O w m. Grabczok” na 
kwotę 38 700,00 zł. 

40. IX/69/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
nabycie prawa 
własności do 
nieruchomości 
położonej w 
obrębie 
ewidencyjnym 
Murów do zasobów 
mienia Gminy 
Murów 

Dot. nieruchomości w 
miejscowości Murów – dz. 17/2 
k. m. 1  

41. IX/70/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej 
umowy najmu 
lokalu na czas 
oznaczony do 10 
lat, z 
dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest 
ten sam lokal 
użytkowy, w trybie 
bezprzetargowym 

Dot. najmu lokalu użytkowego 
w miejscowości Kały – dz. 269/2 
k. m 1 

42. IX/71/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia zasad 
nabywania, 
zbywania, 
obciążania 
nieruchomości 
stanowiących 
własność Gminy 
Murów oraz ich 
wydzierżawiania 

Określono zasady nabywania, 
zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na 
czas dłuższy niż 3 lata, w 
szczególności zasady nabywania 
i zbywania nieruchomości oraz 
zasad wynajmowania i 
wydzierżawiania nieruchomości 
wchodzących w skład gminnego 
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lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata 

zasobu nieruchomości na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony. 

43. IX/72/2019 27.06.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia zasad 
najmu lokali 
użytkowych, 
sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz 
nieruchomości 
zabudowanych 
stanowiących 
własność Gminy 
Murów oraz 
warunków 
udzielenia bonifikat 
przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych 

Określono zasady najmowania 
lokali użytkowych oraz 
pomieszczeń gospodarczych na 
okres powyżej 3 lat lub na czas 
nieoznaczony, sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz 
nieruchomości zabudowanych 
stanowiących własność Gminy 
Murów oraz warunków 
udzielenia bonifikat przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych. 

44. X/73/2019 12.08.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
przystąpienie do 
realizacji projektu 
partnerskiego pn. 
„w sprawie 
wyrażenia zgody na 
przystąpienie do 
realizacji projektu 
partnerskiego pn. 
„Stobrawska 
wstęga – ostoja 
bioróżnorodności – 
edukacja, 
rozpoznanie i 
ochrona” 

Porozumienie zawarto 26 
sierpnia 2019 roku pomiędzy 
Gminą Popielów, Gminą 
Łubniany, Gminą Pokój oraz 
Gminą Murów. Projekt dotyczy 
utworzenia ścieżek 
edukacyjnych. 

45. X/74/2019 12.08.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

46. XI/75/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

47. XI/76/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
w Wieloletniej 
Prognozie 
Finansowej Gminy 
Murów na lata 

Wieloletnią Prognozę 
Finansowa przyjęto zgodnie z 
uchwałą Nr II/15/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia 
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2019–2022 Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Murów na 
lata 2019–2022 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

48. XI/77/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie 
porozumienia 
międzygminnego 
pomiędzy Gminą 
Lasowice Wielkie a 
Gminą Murów 

Porozumienie zostało zawarte 
w dniu 11 października 2019 r. 
w sprawie zasad organizacji, 
prowadzenia i finansowania 
nauki religii ewangelicko-
augsburskiej dla uczniów szkół 
Gminy Murów. W roku 
szkolnym 2019/2020 do 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Starych Budkowicach 
uczęszczał jeden uczeń, którego 
rodzic wyraził zgodę na 
nauczanie religii wyznania 
ewangelicko-augsburskiego. 

49. XI/78/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały Nr 
XX/144/09 Rady 
Gminy Murów z 
dnia 26 lutego 2009 
roku w sprawie 
ustalenia 
regulaminu 
określającego 
wysokość oraz 
szczegółowe 
warunki 
przyznawania 
nauczycielom 
dodatków: za 
wysługę lat, 
motywacyjnego, 
funkcyjnego, za 
warunki pracy, 
szczegółowy sposób 
obliczania 
wynagrodzenia za 
godziny 
ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych 
zastępstw, 
wysokość i 
szczegółowe zasady 
przyznawania i 
wypłacania 
nauczycielskiego 
dodatku 
mieszkaniowego 
oraz kryteria i tryb 
przyznawania 

Ustalono wysokość dodatku 
funkcyjnego z tytułu pełnienia 
funkcji wychowawcy w szkole 
podstawowej oraz w oddziale 
przedszkolnym po 300,00 zł 
miesięcznie,  a także uchylone 
zostały zasady wypłacania 
dodatku   mieszkaniowego. 
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nagród dla 
nauczycieli 

50. XI/79/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały nr 
IX/71/2019 Rady 
Gminy Murów z 
dnia 27 czerwca 
2019 roku w 
sprawie określenia 
zasad nabywania, 
zbywania, 
obciążania 
nieruchomości 
stanowiących 
własność Gminy 
Murów oraz ich 
wydzierżawiania 
lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata 

Określono zasady nabywania, 
zbywania i obciążenia 
nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż 3 lata. 

51. XI/80/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie 
uchwalenia 
wieloletniego 
programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem Gminy 
Murów na lata 
2019-2023 

Opracowano  wieloletni 
program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy Murów na lata 2019-
2023. 

52. XI/81/2019 18.09.2019 obowiązujący w sprawie 
zaliczenia drogi do 
kategorii drogi 
gminnej 

Zaliczono do kategorii drogi 
gminnej drogę wewnętrzną 
położoną na działce 
ewidencyjnej o nr 993 z ark.m.5 
w obrębie ewidencyjnym 0352 
Zagwiździe i części działki o nr 
ewidencyjnym 475 z ark. m.3 
do granicy oddziałów leśnych 
31/2 z 49 Nadleśnictwa Kup w 
obrębie ewidencyjnym 0396 
Murów. 

53. XII/82/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie ustalenia 
regulaminu 
głosowania w 
wyborach ławnika 
do sądów 
powszechnych na 
kadencję 2020- 
2023 

Ustalono regulamin głosowania 
w przedmiotowej sprawie. 

54. XII/83/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie wyboru 
ławnika na 
kadencję od 2020 r. 
do 2023 r. 

W głosowaniu tajnym 
dokonano wyboru ławnika do 
sądu Rejonowego w Kluczborku 
na kadencję 2020-2023 – Pana 
Huberta Nanko. 
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55. XII/84/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

56. XII/85/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia stawek 
podatku od 
nieruchomości oraz 
zwolnień od tego 
podatku 

Określono stawki podatku od 
nieruchomości oraz zwolnienia 
od podatku na rok 2020. 

57. XII/86/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały nr 
XI/80/2019 Rady 
Gminy Murów z 
dnia 18 września 
2019 roku w 
sprawie uchwalenia 
wieloletniego 
programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem Gminy 
Murów na lata 
2019- 2023 

Przedstawiono prognozę 
wielkości mieszkaniowego 
zasobu Gminy Murów w latach 
2019-2023 oraz prognozę stanu 
technicznego lokali należących 
do mieszkaniowego zasobu 
Gminy Murów w latach 2019-
2023  

58. XII/87/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia terminu, 
częstotliwości i 
trybu uiszczania 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 

Określono terminy płatności 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Uchwała do realizacji w 2020 
roku. 

59. XII/88/2019 28.10.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia wzoru 
deklaracji o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 

Określono wzór deklaracji o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

60. XIII/89/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

61. XIII/90/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie 
porozumienia z 

Porozumienie zostanie 
podpisane w 2020 roku. 
W budżecie gminy 
zabezpieczono dofinansowanie  
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Gminą Dobrzeń 
Wielki w sprawie 
zasad finansowania 
w 2020 roku opieki 
zapewnianej w 
żłobku dzieciom z 
terenu Gminy 
Murów 

w kwocie 200,00 zł miesięcznie 
na każde dziecko uczęszczające 
do żłobka. 

62 XIII/91/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały nr 
XVIII/129/2016 
Rady Gminy Murów 
z dnia 10 czerwca 
2016 r. w sprawie 
szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia 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 

Określono zasady odbierania 
selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych  
Uchwała do realizacji w 2020 
roku. 

63. XIII/92/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie wyboru 
metody ustalania 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości 
tej opłaty 

Ustalono stawkę w wysokości 
17,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca; ustalono ulgę od 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
wysokości 1,00 zł dla właścicieli 
nieruchomości, którzy 
posiadają przydomowy 
kompostownik i kompostują w 
nim bioodpady; ustalono 
również stawki dla 
nieruchomości 
niezamieszkałych. Stawki będą 
obowiązywać od 1 stycznia 
2020 roku. 

64. XIII/93/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie 
uchylenia uchwały 
Nr 

Odstąpiono od dopłaty z 
budżetu Gminy Murów do ceny 
taryfowej z tytułu zbiorowego 
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XXXVIII/266/2018 
Rady Gminy Murów 
z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie 
ustalenia dopłaty 
do ceny taryfowej 
dla zbiorowego 
zaopatrzenia w 
wodę 

zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy Murów dla wszystkich 
grup taryfowych odbierających 
wodę wysokości 0,19 zł do ceny 
1m

3
 wody.  

65. XIII/94/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie trybu i 
sposobu 
powoływania i 
odwoływania 
członków Zespołu 
Interdyscyplinarneg
o w Gminie Murów 
oraz szczegółowych 
warunków jego 
funkcjonowania 

Określono tryb i sposoby 
powoływania i odwoływania 
członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gminie 
Murów. 

66. XIII/95/2019 25.11.2019 obowiązujący 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 
2020 roku 

Program będzie realizowany w 
2020 roku. 
Planowana wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na 
realizację programu wyniesie 
323 000,00 złotych. Wydatki 
związane z realizacją zadań, o 
których mowa w programie nie 
mogą przekroczyć kwoty 
środków finansowych 
zaplanowanych na ten cel w 
budżecie na rok 2020. 

67 XIII/96/2019 25.11.2019 obowiązujący w sprawie 
gminnego 
programu 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Przyjęto  gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 
2020 rok. Budżet GKRPA na 
2020 kształtuje się na poziomie 
79 400,00 zł. Uchwała do 
realizacji w 2020 roku. 

68. XIV/97/2019 30.12.2019 obowiązujący w sprawie 
uchwalenia 
Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Gminy 
Murów na lata 
2020–2023 

Uchwała do realizacji w 2020 
roku 

69. XIV/98/2019 30.12.2019 obowiązujący w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy 
Murów na rok 2020 

Uchwała do realizacji w 2020 
roku  
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70. XIV/99/2019 30.12.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
budżetu Gminy 
Murów na rok 2019 

Gospodarkę finansową Gminy 
prowadzono zgodnie z uchwałą 
Nr III/16/2018 z 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 
rok 2019 oraz uchwałami 
zmieniającymi 

71. XIV/100/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
w Wieloletniej 
Prognozie 
Finansowej Gminy 
Murów na lata 
2019–2022 

Wieloletnią Prognozę 
Finansowa przyjęto zgodnie z 
uchwałą Nr II/15/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2019–2022 oraz 
uchwałami zmieniającymi 

72. XIV/101/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie 
porozumienia z 
Miastem Opole w 
sprawie zasad 
finansowania w 
2020 roku opieki 
zapewnianej w 
żłobku dzieciom z 
terenu Gminy 
Murów 

Porozumienie zostanie 
podpisane w 2020 roku. 
W budżecie gminy 
zabezpieczono dofinansowanie 
w kwocie 200,00 zł miesięcznie 
na każde dziecko uczęszczające 
do żłobka. 

73. XIV/102/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały nr 
XVIII/129/2016 
Rady Gminy Murów 
z dnia 10 czerwca 
2016 r. w sprawie 
szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia 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 

Wprowadzono zmiany 
dotyczące  funkcjonowania 
Punktu Selektywnej Zbierania 
Odpadów Komunalnych w 
Murowie.  
Uchwała do realizacji w 2020 
roku. 



            
                  Raport o stanie Gminy Murów 
 

63 
 

 

  

komunalnymi 

74. XIV/103/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie zmiany 
uchwały Nr 
XVIII/128/2016 
Rady Gminy Murów 
z dnia 10 czerwca 
2016 r. w sprawie 
Regulaminu 
utrzymania 
czystości i porządku 
na terenie Gminy 
Murów 

Zmiany dotyczą sposobu 
oddawania frakcji odpadów 
komunalnych, które były 
dostarczane przez mieszkańców 
do mobilnych punktów 
selektywnej zbiórki odpadów, a 
będą dostarczane do PSZOK. 

75. XIV/104/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie ustalenia 
szczegółowych 
zasad ponoszenia 
odpłatności za 
pobyt w ośrodkach 
wsparcia i 
mieszkaniach 
chronionych oraz za 
pobyt w schronisku 
dla osób 
bezdomnych lub w 
schronisku dla osób 
bezdomnych z 
usługami 
opiekuńczymi 

Określono zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w 
przedmiotowych ośrodkach.  
Przedmiotowym zakresem 
zajmuje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Murowie. 

76. XIV/105/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie 
określenia zasad 
przyznawania oraz 
szczegółowych 
warunków i trybu 
przyznawania i 
zwrotu zasiłku 
celowego na 
ekonomiczne 
usamodzielnienie 

Celem przedmiotowej uchwały 
jest udzielenie pomocy osobom 
lub rodzinom na ekonomiczne 
usamodzielnienie się oraz 
ustalenia zasad jej zwrotu. 
 Przedmiotowym zakresem 
zajmuje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Murowie. 

77. XIV/106/201
9 

30.12.2019 obowiązujący w sprawie 
zatwierdzenia 
planów pracy 
Komisji i Rady 
Gminy Murów 

Zatwierdzono plany pracy 
Komisji Rady Gminy Murów. 
Uchwała do realizacji w 2020 
roku. 
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VI. Część analityczna 
 

1. Ochrona środowiska, rolnictwo 

Poprawa Różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

 Utrzymanie zieleni w Gminie Murów polegało m.in. na: pielęgnacji i konserwacji 
zieleni gminnej, koszeniu trawników w szczególności na placach rekreacyjno- sportowych, 
nasadzeniach kwiatów, drzew i krzewów na terenach gminnych, ale i również dbaniu 
o pobocza dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym ochrona istniejącego drzewostanu 
była prowadzona poprzez działania polegające na: przeprowadzaniu działań polegających na 
pielęgnacji terenów zielonych, wprowadzaniu nowych nasadzeń, minimalizowaniu 
zagrożenia dla drzew. W roku sprawozdawczym zostało posadzonych przeszło 2000 drzew 
z gatunków miododajnych tj. lipa drobnolistna, jarzębina, akacja oraz wierzba. 

Gmina Murów przyłączyła się do Manifestu Gmina Przyjazna Pszczołom. Na terenie gminy 
zostały założone  Miejsca Przyjazne Pszczołom, czyli takie, gdzie zapylacze będą mogły 
znaleźć pokarm oraz schronienie. W miejscach tych zostały posadzone rośliny pyłkodajne 
i nektarodajne. 

 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku 

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku została przeznaczona kwota 44.341,96 zł,  
w tym: 

 6.400,27 zł na dokarmianie bezdomnych zwierząt, zakup czipów, czytnika 
transporterów, kojca, 

 10.900,00 zł na odławianie i transport bezdomnych zwierząt, 
 14.760,00 zł na przyjęcie zwierząt do schroniska (w tym opieka weterynaryjna, 

leczenie, kastracje, szczepienia, odrobaczenia), 
 10.960,00 zł na sterylizację, usługa znakowania zwierząt, 
 821,69 zł na doraźną opiekę w przypadku wypadków i zdarzeń losowych 
 500,00 zł na utylizację martwych zwierząt. 

Do schroniska w roku 2019 trafiło 6 psów i 14 kotów, z tego 57 psów i 8 kotów znalazło swój 
dom.  
 

Kontrola wydawania pozwoleń na wycinkę drzew przez mieszkańców 

 Wydanie decyzji na wycinkę drzewa każdorazowo poprzedzone jest 
przeprowadzeniem szczegółowej weryfikacji zgłoszenia włącznie z oględzinami drzewa 
w terenie. W przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa 
wnoszony jest sprzeciw/odmowa wycinki.  
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W roku sprawozdawczym 2019 postępowanie administracyjne związane  z wycinką drzew 
prowadzono w 55 sprawach, które zakończyły się wydaniem: 

 1 sprzeciwu, 
 8 decyzji, 

 2 zgody na przekazanie wniosku, 

 7 przekazanie pisma wg kompetencji, 

 28 braków sprzeciwu, 

 9 milcząca zgoda. 

 

Rekultywacja składowiska odpadów w Starych Budkowicach 

 Prace związane z rekultywacją składowiska w Starych Budkowicach polegały na 
uporządkowaniu terenu i na sadzeniu drzew. Rekultywacja terenu została zakończona. 

Wydatki poniesione przez Gminę Murów na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów 
w Starych Budkowicach wyniosły w roku sprawozdawczym 5.608,80 zł. W ramach 
monitoringu składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej zostały przeprowadzone 
badania takie jak:  
- wielkość opadu atmosferycznego,  
- pomiar poziomu wód podziemnych,  
- kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów, 
- ocena stanu zanieczyszczenia chemicznego i mikrobiologicznego gleb w sąsiedztwie, 
 - badania parametrów wskaźnikowych.  
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U z 2013 r. poz.523). 
 

Informowanie mieszkańców o prowadzonych postępowaniach, wydawanych 

decyzjach  

 Zadanie realizowane na bieżąco poprzez zamieszczanie istotnych informacji na 
stronach:  

http://bip.murow.pl/7/strona-glowna-bip.html ,     

http://murow.pl/2793/aktualnosci-2019.html, 
a także na tablicach ogłoszeniowych wszystkich sołectw, których postępowanie dotyczy i na 
które ma jakikolwiek wpływ. 

 

Decyzje środowiskowe 

 W 2019 roku nie przeprowadzono żadnego postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji środowiskowych.  

 

 

http://bip.murow.pl/7/strona-glowna-bip.html
http://murow.pl/2793/aktualnosci-2019.html
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Szacowanie strat rolnych w wyniku suszy 

 Komisja powołana przez Wojewodę, w pięcioosobowym składzie szacowała szkody 
wyrządzone przez suszę w Gminie Murów. W roku sprawozdawczym wpłynęły 24 wnioski. 
Dzięki pracy komisji, i wnikliwej analizie, mieszkańcy Gminy na podstawie protokołów mogli 
starać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy 
finansowej: 

- nisko oprocentowane kredyty,  

- prolongaty spłat kredytów,  

- ulgi w składkach KRUS itp. 

 

Rolnictwo 

 Gmina Murów ma charakter leśno-rolniczy, lecz zalicza się do grupy gmin, w których 
przeważają obszary o średniej i niskiej jakości rolnej. Potencjał rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej należy do jednych z najsłabszych w województwie i nie stanowi istotnego, 
perspektywicznego atutu dla  przyszłego rozwoju gminy, może natomiast stanowić 
uzupełnienie funkcji wiodących -turystyki, rekreacji, przemysłu drzewnego. Przeważającymi 
glebami są gleby piaszczyste, z których największą ilość zakwalifikowano do klas V-tych  i  VI-
tych. Najlepsze gleby występują we wsiach Bukowo, Kały, Murów. Wśród użytków zielonych 
dominują łąki i pastwiska średniej jakości. Słaba jakość gleb nie sprzyja intensyfikacji 
produkcji rolnej. Głównym użytkownikiem gruntów rolnych jest gospodarka indywidualna. 
Najliczniej reprezentowane są gospodarstwa małe i bardzo małe. Produkcja rolnicza 
ukierunkowana jest głównie na chów trzody chlewnej i bydła oraz uprawę roślin 
o niewielkich wymaganiach glebowych. 

 

2. Gospodarka odpadami 

 

 Do obowiązkowych zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku 
w gminach. Gmina ma obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów 
publicznych wszelkiego rodzaju odpadami i nieczystościami. 

 System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Murów obejmuje 
nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe. Właściciele nieruchomości zamieszkałych 
zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Murów deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w której określają prawidłową ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są również złożyć do Wójta Gminy 
Murów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i zadeklarować w niej odpowiednią ilość pojemników o określonej pojemności, która 
w całości pokryje zapotrzebowanie na ilość wytwarzanych odpadów w danej nieruchomości. 
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Stawka opłaty jest iloczynem stawki za określony pojemnik oraz ilością zadeklarowanych 
pojemników.  

 Wójt Gminy w 2019 roku realizował zapisy uchwały Rady Gminy Murów z dnia 
6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W wyniku powyższej uchwały 
stawki przedstawiały się w następujący sposób: 

1. 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 (pojemność 7 m³) – 773,50 zł;  

- typ 1100 (pojemność 1100 l) – 106,50 zł;  

- typ 240 (pojemność 240 l) – 50,50 zł;  

-  typ 120 i mniejsze (pojemność 120l) – 29,50 zł; 

2. dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady komunalne 
oraz nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną 
stawkę za pojemnik:  

- typ KP-7 (pojemność 7 m³) – 820,50 zł;  

- typ 1100 (pojemność 1100 l) – 116,50 zł; 

-  typ 240 (pojemność 240 l) – 64,50 zł;  

- typ 120 i mniejsze (pojemność 120 l) – 43,50 zł. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dla nieruchomości zamieszkałych 
była ustalona od osób. Jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w  sposób 
selektywny wynosiła 12,00 zł, dla  pozostałych  w wysokości 19,50 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca. 

W zamian za uiszczoną opłatę właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą wystawić 
dowolną ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych.  

Wójt Gminy Murów realizował również zapisy uchwały Rady Gminy Murów podjętej 
28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na mocy tej uchwały zmieniono częstotliwość 
dokonywania wpłat z dwumiesięcznych na miesięczne.  

 Z danych posiadanych przez Wójta Gminy Murów wynika, że na dzień 31.12.2019r. 
gminny system gospodarki odpadami komunalnymi obejmował 4.068 osób, z czego 4.006 
osób segregowało odpady, natomiast 62 osoby nie segregowały odpadów. System 
obejmował 1.714 punktów adresowych, w tym 1.573 nieruchomości zamieszkałych, 
13 wspólnot mieszkaniowych oraz 128 nieruchomości niezamieszkałych. 

 

Segregacja odpadów 

 Na terenie gminy Murów odpady komunalne odbierane są w postaci zmieszanej oraz 
selektywnej. Mieszkańcy w ramach obowiązującego systemu mogą wystawiać odpady 
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komunalne zmieszane w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l – pojemniki są 
własnością właścicieli nieruchomości.  

 Odpady segregowane (w Gminie Murów obowiązuje system segregacji odpadów 
u źródła) odbierane są w workach o kolorystyce zgodnej z obowiązującymi przepisami tj.  

1. papier i tektura (worek niebieski) 

2. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali (worek 
żółty) 

3. opakowania ze szkła (worek zielony) 

4. odpady ulegające biodegradacji – kuchenne pochodzenia roślinnego i zielone (worek 
brązowy lub pojemnik) 

5. popiół (pojemnik) – fakultatywnie dla mieszkańców, którzy zadeklarowani chęć 
selektywnego zbierania.  

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon od samochodów 
osobowych odbywała się w formie „wystawki” dwa razy w roku. 

 Odpady budowlane, odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny odbierany był z mobilnych PSZOK umieszczonych w trzech miejscowościach 
na terenie Gminy Murów (Murów, Zagwiździe oraz Stare Budkowice) w terminach 
określonych w harmonogramie.  

Na terenie Gminy Murów prowadzono również zbiórki: 

1. zużytych baterii – w specjalnych pojemnikach rozstawionych w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy, w budynku Urzędu Gminy oraz punktach handlowych 

2. przeterminowanych leków – w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

1. odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane z budynków jednorodzinnych – 
z częstotliwością co 2 lub co 4 tygodnie, z budynków wielorodzinnych – 
z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2. odpady z selektywnej zbiórki z budynków jednorodzinnych odbierane są 
z częstotliwością jeden raz na miesiąc, natomiast z budynków wielorodzinnych jeden 
raz w tygodniu, 

3. odpady komunalne ulegające biodegradacji z budynków jednorodzinnych odbierane 
są z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października i co 
4 tygodnie w okresie od listopada do kwietnia, natomiast z budynków 
wielorodzinnych z częstotliwością raz w tygodniu, 

4. popiół odbierany jest z częstotliwością co 4 tygodnie w okresie od października do 
kwietnia. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych: 
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1. odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane z częstotliwością co 2 tygodnie, 

2. odpady z selektywnej zbiórki  odbierane z częstotliwością raz w miesiącu, 

3. odpady komunalne ulegające biodegradacji z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie 
od kwietnia do października i co 4 tygodnie w okresie od listopada do kwietnia, 

4. popiół odbierany jest z częstotliwością co 4 tygodnie w okresie od października do 
kwietnia. 

Reasumując: w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości mógł  wystawiać w 2019 roku odpady: 

 komunalne zmieszane  w pojemniku (co 4 tyg. lub co 2 tyg. - w zależności od ilości 
zadeklarowanych osób), 

  segregowane w workach (raz w miesiącu), 

  biodegradowalne w workach lub pojemniku (w okresie letnim dwa razy w miesiącu,   
a w okresie zimowym raz w miesiącu), 

 popiół w pojemniku (w okresie zimowym raz w miesiącu), 

 odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane 
i rozbiórkowe (w mobilnych PSZOK raz w roku), 

 odpady wielkogabarytowe (wystawka przed nieruchomością dwa razy w roku).  

 

Zamówienia publiczne na odbiór odpadów komunalnych  

 Zgodnie z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach Wójt 
zobowiązany jest udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W Gminie Murów na 2019 r. ogłoszony 
został przetarg łączny na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych. 

 

Koszty oraz wpłaty mieszkańców 

Wpłaty mieszkańców Gminy Murów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2019 r. wyniosły: 701.029,35 zł. 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z zawartą umową 
wyniósł: 802.092,08 zł brutto. 

 Z analizy danych dotyczących kosztów funkcjonowania systemu i wysokości wpływów 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że koszty związane 
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych były wyższe niż dochód uzyskany 
z sumy wpłat mieszkańców. 

 

 



            
                  Raport o stanie Gminy Murów 
 

70 
 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 

 Do września 2019 na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany był przekazać 
zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Zgodnie z treścią Uchwały nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” ogłoszonej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 roku, poz. 1243, 
Gmina Murów należała do Północnego Regionu Gospodarki Odpadami, dla którego 
Regionalną Instalacją MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania) była instalacja 
w Gotartowie Gmina Kluczbork, którą zarządza EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ul. 
Bawełniana 18. 

W związku z powyższym, odebrane do września 2019 r. od właścicieli nieruchomości odpady 
zmieszane transportowane były przez firmę dokonującą odbioru odpadów na terenie Gminy 
Murów do Regionalnej Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych w Gotartowie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
odebranych z terenu Gminy Murów związane są z możliwościami jakie posiada instalacja 
w  Gotartowie.  

Po nowelizacji w/w ustawy we wrześniu 2019r. zniesiono regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych. Po tej zmianie  podmiot odbierający odpady 
komunalne z terenu gminy miał obowiązek dostarczyć je do instalacji odbierającej 
i przetwarzającej odpady komunalne, z którą miał podpisaną umowę.   

Kolejna zmiana w/w ustawy przeniosła termin składania rocznych sprawozdań podmiotów 
odbierających odpady na czerwiec. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia  
rzetelnych danych odnośnie miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych w 2019 roku.  

 

Osiągnięty poziom recyklingu 

 W związku ze zmianą przepisów w wyniku których dokonano zmiany terminu 
składania rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady za czerwiec nie ma 
możliwości przedstawienia rzetelnych danych dotyczących osiągniętych poziomów 
recyklingu. 
 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania 

 Kolejna zmiana ustawy przeniosła termin składania rocznych sprawozdań podmiotów 
odbierających odpady na czerwiec. W związku z tym nie ma obecnie rzetelnych danych 
odnośnie osiągniętego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania.  
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3. Gospodarka nieruchomościami 
 

 Sprzedaż i dzierżawa 

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.  

 zbyto  8 działek o łącznej  powierzchni 0,8019 [ha] za kwotę  132.892,36 zł  

  zawarto 5 umów dzierżawy gruntów rolnych należących do mienia komunalnego, 
oraz 1 umowę najmu części nieruchomości. 

 
 Nabycie nieruchomości: 

  prawa wieczystego użytkowania 5 nieruchomości (działek położonych w Murowie 
o łącznej powierzchni 0,1549 ha 

  nieruchomość położoną w Starych Budkowicach o pow. 0,45 ha. 
 

Wymiar z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 

wykonywania posiadania 

1) Czynsze za lokale mieszkalne (18 umów)  wymiar-    35.596,97 zł 
2) Czynsze za lokale użytkowe (7 umów) wymiar -    77.383,94 zł 
3) Czynsze za dzierżawę (29 umów) wymiar  -      8.327,25 zł 
4) Wieczyste użytkowanie (3 umowy)  wymiar -      471,18 zł 
5) Opłata z tytułu udostępnienia gruntu (82 umowy)   - 16.053,90 zł 
6) Wymiar z tytułu czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych 

(84 umowy) wymiar    -     10.470,85 zł 
 

Udziały w Spółkach 

1. Gmina Murów posiada 417 udziałów po 1.430,00 zł każdy na łączną kwotę 
596.310,00 zł w Spółce „PROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Kup. 

2. Gmina Murów posiada 35 udziałów członkowskich po 385,00 zł każdy w Banku 
Spółdzielczym w Łubnianach o łącznej wartości 13.475,00 zł. 

3. Gmina Murów posiada w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa grunt 
o powierzchni 0,4659 [ha] w Murowie i Starych Budkowicach. 

 

4. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne 

1) Ochotnicze Straże Pożarne 

 Gmina Murów jest najdalej wysunięta gminą w kierunku północnym w powiecie 
opolskim. Cechą charakterystyczną Gminy Murów jest duże zalesienie wynoszące 75% 
powierzchni Gminy Murów tj. 119,8 km2, czyli najwięcej w powiecie. 

Znaczące zalesienie gminy wymusza na członkach ochotniczych straży pożarnych wysoką 
gotowość bojową, a na samorządzie gminnym duże zaangażowanie w wyposażenie sprzętem 
poszczególnych jednostek. 
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 W roku 2019 na terenie Gminy Murów funkcjonowało sześć stowarzyszeń 
Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jedna zakładowa przy Zakładzie Przemysłu Drzewnego 
Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. Jednostki mają swoje siedziby w miejscowościach 
Grabczok, Murów, Radomierowice, Bukowo, Stare Budkowice oraz Zagwiździe. Dwie ostatnie 
z wymienionych są włączone również do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a ich 
centralne położenie umożliwia sprawne reagowanie na zdarzenia z terenu Gminy Murów.  

 Wszystkie strażnice są własnością Gminy Murów, a jednostki OSP korzystają z ich na 
zasadach użyczenia. Alarmowanie wszystkich jednostek odbywa się na bazie systemu 
PLATAN posługującego się łącznością analogową. System oparty jest na sieci stacji 
obiektowych DSP-50, DSP-50OC, DSP-52OC wyposażonych w radiotelefony Motorola. Dzięki 
temu systemowi jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i inne posiadające dostęp do 
sieci radiowej mają możliwość zdalnego uruchamiania syren. Ze względu na przestarzałość 
i zwiększoną zawodność od roku 2018 systematycznie dokonuje się wymiany starych stacji 
obiektowych w jednostkach. W roku 2019 dokonano wymiany w OSP Radomierowice. Dwie 
z sześciu stacji obiektowych są udostępnione przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasadzie umowy użyczenia /znajdują się 
w budynku Urzędu Gminy Murów oraz OSP Grabczok/. Cztery stacje wyposażone są w 
urządzenia DTG umożliwiające alarmowanie strażaków ochotników przy pomocy wiadomości 
tekstowej sms wysyłanej w chwili uruchomienia syreny.  

Każdy wyjazd jednostki do akcji jest ewidencjonowany przez stanowisko kierowania 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a strażacy mają wypłacany 
ekwiwalent za udział w akcjach, ćwiczeniach i szkoleniach. Niektóre szkolenia są 
organizowane przez KM PSP w Opolu, a tak jak w przypadku Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy organizowane jest przez gminę  i finansowane ze środków budżetu.  Oprócz działań 
ratowniczo-gaśniczych członkowie jednostek uczestniczą w lokalnych inicjatywach, a także 
pracach na rzecz społeczności gminy np. zabezpieczają Wojewódzki Bieg Przełajowy, festyny, 
imprezy lokalne, corocznie sprzątają cmentarze, organizują zbiórkę dla dzieci z domu dziecka 
i rodzin z domu samotnej matki.   

 Na utrzymanie działalności przeciwpożarowej w roku 2019 wydatkowano z budżetu 
gminy 167.356,02 złotych. Na koszty składają się nie tylko zakupy sprzętu ale opłaty 
związane z zakupem energii i wody, remontami, kosztami umów z kierowcami, 
ekwiwalentem i innymi mającymi wpływ na gotowość bojową OSP. Jednostki będące 
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym otrzymują również dotacje celowe 
otrzymywane ze środków ministerialnych przekazywanych poprzez Państwową Straż 
Pożarną. Niższe środki pieniężne otrzymują również jednostki poza systemowe w formie 
dotacji celowych – kwota jest uzależniona od ilości wyjazdów.  

Dane dotyczące poszczególnych jednostek: 

1. OSP Bukowo: Strażnica posiada jeden boks garażowy, w którym garażuje średni 
samochód gaśniczy Star 244 wyposażony w autopompę.  Budynek ogrzewany jest 
elektrycznie, a zaplecze piecem węglowym. Jednostka alarmowana jest poprzez stację 
obiektową DSP-50 sprzężoną z syreną mechaniczną. 

2. OSP Grabczok: Strażnica posiada jeden boks garażowy, w którym garażuje lekki 
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samochód VW Transporter.  Budynek strażnicy ogrzewany jest elektrycznie. Jednostka 
alarmowana jest poprzez stację obiektową DSP-50OC sprzężoną z syreną mechaniczną 
oraz systemem powiadomień sms.  

3. OSP Radomierowice: Strażnica posiada dwa boksy garażowe, w których garażuje ciężki 
samochód gaśniczy Jelcz 004 wyposażony w autopompę oraz lekki samochód techniczny 
Opel Vivaro. Jednostka alarmowana jest poprzez stację obiektową DSP-50OC sprzężoną 
z syreną mechaniczną oraz systemem powiadomień sms.  

4. OSP Murów: Jednostka zakładowa posiada podpisaną umowę z Komendantem Miejskim 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu umożliwiającą wyjazdy na teren Gminy Murów. 
Strażnica posiada jeden boks garażowy, w którym garażuje średni samochód gaśniczy 
Stayer. Budynek strażnicy ogrzewany jest elektrycznie. Jednostka alarmowana jest 
poprzez stację obiektową DSP-52OC sprzężoną z syreną elektroniczną umieszczoną na 
budynku urzędu gminy.  

5. OSP Stare Budkowice: Jednostka znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo- 
Gaśniczym. Strażnica posiada dwa boksy garażowe, w których garażuje średni samochód 
gaśniczy Star 244 wyposażony w autopompę oraz lekki samochód techniczny Fiat 
Ducato. Budynek ogrzewany jest za pomocą ogrzewania na paliwo stałe. Jednostka 
alarmowana jest poprzez stację obiektową DSP-52OC sprzężoną z syreną mechaniczną 
oraz systemem powiadomień sms.  

6. OSP Zagwiździe: Jednostka znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo- 
Gaśniczym. Strażnica posiada trzy boksy garażowe, w których garażuje ciężki samochód 
gaśniczy Iveco wyposażony w autopompę oraz lekki samochód techniczny VW 
Transporter. Budynek ogrzewany jest za pomocą ogrzewania na paliwo stałe. Jednostka 
alarmowana jest poprzez stację obiektową DSP-52OC sprzężoną z syreną mechaniczną 
oraz systemem powiadomień sms.  

Członkowie OSP podlegają obowiązkowym szkoleniom.  

Jednostki OSP dysponują 9 pojazdami bojowymi: 2 ciężkie, 3 średnie, 4 lekkie. Najstarszy 
pojazd został wyprodukowany w 1972 r., a najnowszy w 2017 r.  

Jednostki ochotniczych straży pożarnych są w posiadaniu: 

 10 pilarek do drewna, 

 2 pił do betonu i stali, 

 węże  W52, 

 węże  W75, 

 węże ssawne o różnych średnicach, 

 10 zestawów ratowniczych z tleno- i bez tlenoterapii, 

 8 agregatów prądotwórczych, 

 12 pomp pożarniczych, 

 7 pomp szlamowych, 

 4 pomp pływających, 

 80 kompletów ubrań bojowych, 

 80 hełmów,  
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 9 kombinezonów do likwidacji owadów błonkoskrzydłych, 

 3 defibrylatorów AED, 

 3 zestawów hydraulicznych  do usuwania katastrof, 

 13 aparatów powietrznych, 

 3 kamer termowizyjnych.  
Sprzęt ochrony osobistej zaspokaja w minimalnym stopniu potrzeby jednostek w tym 
zakresie.  
 

2) Zarządzenie kryzysowe 

Do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i zapewnienia ciągłości przekazywania 
decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań powołano Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego oraz Stały Dyżur.  

Na potrzeby reagowania w sytuacjach kryzysowych opracowano wymagane plany m.in. 
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, Plan Obrony Cywilnej, Plan Ochrony przed Powodzią, 
Plan Ochrony Zabytków, Plan dystrybucji preparatu jodowego i inne.  

 

5. Działalność gospodarcza 

Podstawą gospodarki w Gminie Murów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Większość 
z nich prowadzona jest na podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. 

Według stanu na 31.12.2019 r. działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło 
253 przedsiębiorców w tym: 

 

Tabela 11   Wykaz przedsiębiorców na terenie Gminy Murów wg stanu na dzień 31.12.2019r. 

Miejscowość Liczba przedsiębiorców 

Murów 52 

Zagwiździe 41 

Stare Budkowice 52 

Nowe Budkowice  20 

Kały 18 

Radomierowice  14 

Grabczok 13 

Dębiniec 10 
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Bukowo 9 

Młodnik 5 

Okoły  5 

Święciny 4 

Czarna Woda 2 

Wojszyn 2 

Morcinek 3 

Kęszyce 2 

Bożejów 1 

Źródło: Opracowanie własne 

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najwięcej jest zarejestrowanych firm 
świadczących usługi : 

- remontowo- budowlane, 

- związane z leśnictwem, 

- związane z produkcją wyrobów tartacznych, wyrobów stolarskich, produkcją wyrobów 
z drewna, 

- inne usługi. 

 W roku 2019 zarejestrowano 23 firmy, (w roku 2018 - 28), wykreślono z ewidencji 
17 przedsiębiorców (w roku 2018 - 12). Działalność zawiesiło 16 firm, 6 przedsiębiorców 
wznowiło działalność gospodarczą. 

Działalność handlowa była prowadzona w 16 placówkach: 

Murów – 4 sklepy, w tym 3 sklepy spożywczo- przemysłowe,  

Zagwiździe- 2 sklepy w  spożywcze, 

Radomierowice- 1 sklep  wielobranżowy, 

Stare Budkowice- 6 sklepów w tym 1 sklep  spożywczy, 1 sklep wędliniarski, 1 sklep 
monopolowy, 1 kwiaciarnia, 1 sklep z art. przemysłowymi, 1 cukiernia, 

Bukowo – 1 sklep spożywczy 

Dębiniec – 1 sklep spożywczy 

Nowe Budkowice – 1 sklep na Stacji Paliw. 

 

Działalność handlu detalicznego ze sprzedażą napojów alkoholowych prowadzona była 
w 11 placówkach ( w 2018 - 12) tj. 
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Murów- 3 
Radomierowice – 1 
Zagwiździe – 1 
Bukowo- 1 
Stare Budkowice – 3 
Dębiniec – 1 
Nowe Budkowice - 1. 
 
Działalność gastronomiczna: 

Na terenie gminy działalność gastronomiczna prowadzona była w 4 placówkach 

Murów – 1  

Stare Budkowice – 2 

Bożejów - 1. 

Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była w 4 placówkach gastronomicznych tj: 

Murów – 1  

Stare Budkowice – 2 

Bożejów - 1. 

W 2019 r. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach 
gastronomicznych i 10 zezwoleń w placówkach handlu detalicznego. Ponadto wydano 
5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

6. Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

 

 Sieć wodno-kanalizacyjna na terenie gminy Murów stanowi własność Gminy Murów, 
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone są przez Spółkę Prowod z siedzibą w Kup  
ul. Rynek 4. 

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości 
w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz niezawodnego 
odprowadzenia ścieków zgodnych z normami ochrony środowiska mając na uwadze ochronę 
interesów odbiorcy usług, a także optymalizację kosztów. 

Majątek Gminy powierzony jest do eksploatacji Spółce Prowod na podstawie zawartej 
umowy o administrowanie-eksploatację. 

Na terenie Gminy Murów znajdują się: 

- 2 stacje uzdatniania wody w miejscowości Stare Budkowice oraz Radomierowice, 

- 4 studnie wiercone (ujęcia wody) - 2 w miejscowości Stare Budkowice oraz 
2 w miejscowości  Młodnik, 

- sieć wodociągowa      86,70 km, 
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- przyłącza wodociągowe  wg ewidencji  37,3 km /   1.441 szt, 

- ilość rozliczanych odbiorców  usług wodociągowych   1.546 szt. 

- hydranty                                                      341 szt., 

- oczyszczalnia ścieków SUPERBOS w miejscowości Murów, 

- sieć kanalizacji sanitarnej        28,2 km, 

- przyłącza kanalizacyjne   wg ewidencji        11,6 km /    491 szt, 

- ilość rozliczanych odbiorców kanalizacji sanitarnej        508 szt, 

- przesyłowe przepompownie ścieków           9 szt, 

- przydomowe przepompownie ścieków      242 szt. 

 W Gminie Murów istnieją 2 rodzaje sieci kanalizacyjnej, ze względu na sposób 
odprowadzanych ścieków: 

1. sanitarna grawitacyjna, odprowadzająca ścieki komunalne - ponad 40 % sieci 

2. sanitarna ciśnieniowa, odprowadzająca ścieki komunalne -  blisko 60 %  sieci. 

 

 Standardy jakościowe usług. 

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone: 

 w regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującym na terenie 
Gminy (Uchwała Rady Gminy nr VI/49/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r.), 

 w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo- kanalizacyjnych, 

 w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania 
dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań 
bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, w szczególności: 

- zapewnia minimalne ciśnienie wody na przyłączu, przy wodomierzu głównym  co 
najmniej 0,2 MPa, 

- zapewnia usuwanie awarii , powodującą przerwę w dostawie wody, w ciągu 12 godzin 
od jej zgłoszenia (wykrycia). 

 

Bieżące analizy jakości wody i zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie ich jakości w porównaniu do aktualnie 
obowiązujących norm. Spółka zleca również jakościowe badania wody i ścieków 
w  wyspecjalizowanych laboratoriach. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
(Dz.U.2017 poz.2294) z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, Spółka oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu dokonuje 
sukcesywnie oceny przydatności wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. 
PPIS w roku 2019 na SUW w Radomierowicach i Starych Budkowicach przeprowadził ocenę 
jakości wody do spożycia i na podstawie badań jakości wody wydał ocenę stwierdzającą, że 
woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi. Badania jakości wody były 
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wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2019. Sprawozdania 
z badań wody przekazywane były do informacji publicznej w okresach kwartalnych, zgodnie 
z w/w Rozporządzeniem. 

Wyniki wody są zgodne z normami Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2017r. 
poz.2294) z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

 

Urządzenia gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Murów 

 Stacja uzdatniania wody w miejscowości Stare Budkowice 

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Stare Budkowice w skład której wchodzą  między 
innymi obiekty i urządzenia : 

 studnia wiercona nr 1 o głębokości 42,8 m, 

 studnia wiercona nr 2 o głębokości 42,0 m, 

 budynek stacji uzdatniania wody, 

 zbiornik wody czystej Vuż = 200 m3, 

 odstojnik popłuczyn.        

Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, za pomocą studni wierconych 
w miejscowości Stare Budkowice, dla potrzeb wodociągu grupowego Stare Budkowice, 
zaopatrującego w wodę miejscowości Stare Budkowice, Murów, Zagwiździe, Grabczok,  Nowe 
Budkowice, Dębiniec, Kały, Wojszyn i Morcinek. 

 

Tabela 12   Stan ewidencyjny wodociągu publicznego Stare Budkowice 

 
Długość sieci 

wodociągowej (m) 
Długość przyłączy 

wodociągowych (m) 
Ilość przyłączy 

wodociągowych (szt) 
Ilość hydrantów 

(szt) 

Stare Budkowice 17.719 8.126 325 69 

Nowe Budkowice 3.575 2.270 103 24 

Murów 5.958 4.963 212 41 

Dębiniec 4.223 2.763 108 20 

Kały 5.195 3.919 112 30 

Zagwiździe 11.800 5.996 230 47 

Grabczok 3.109 2.440 75 17 

Wojszyn 2.051 894 17 5 

Morcinek 319 470 19 3 

Okoły 3.777 557 22 5 

Czarna Woda 2.099 260 10 4 

Źródło: Opracowanie własne 
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1. Stacja uzdatniania wody w miejscowości Radomierowice 

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Radomierowice w skład której wchodzą  między 
innymi obiekty i urządzenia : 

 studnia wiercona nr 1 o głębokości 33,0 m, 

 studnia wiercona nr 2 o głębokości 33,0 m, 

 budynek stacji uzdatniania wody, 

 odstojnik popłuczyn.        

Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, za pomocą studni wierconych  
w miejscowości Młodnik, dla potrzeb wodociągu grupowego Radomierowice, zaopatrującego 
w wodę miejscowości Młodnik, Radomierowice, Bukowo, Nowa Bogacica, Grabice i docelowo 
Święciny. 

 

Tabela 13   Stan ewidencyjny wodociągu publicznego Radomierowice 

 
Długość sieci 

wodociągowej (m) 
Długość przyłączy 

wodociągowych (m) 
Ilość przyłączy 

wodociągowych (szt) 
Ilość hydrantów 

(szt) 

Radomierowice 2.963 1.482 65 17 

Młodnik 2.100 669 22 6 

Bukowo 9.374 1.952 67 19 

Grabice 6.493 1.058 30 12 

Święciny 5.915 334 18 22 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Spółka Prowod wyprodukowała w roku 2019:  211 341m³ wody, na co składa się  

1) produkcja SUW w Starych Budkowicach – 186 534 m³ 

2) produkcja SUW w Radomierowicach –         24 897 m³ 

 

2. Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna SUPERBOS –  300 w miejscowości Murów 

 Obiekty i instalacje oczyszczalni: 

 Instalacja ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni. 

 Instalacja podczyszczania mechanicznego ścieków z sitopiaskownikiem wraz 
z  systemem  przepłukiwania piasku, przepłukiwania i prasowania kratek, 

 Instalacja 3 dmuchaw wraz z kolektorami zasilającymi dwie oczyszczalnie   BOS 300, 

 Instalacja odwodnienia i higienizacji osadów, 

 Instalacja dozowania PIX-u, 

 Budynek socjalno – techniczny, połączony z blokami. 
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1. Przepompownia pośrednia w miejscowości Murów ul. Kolejowa. 

2. Przepompownia pośrednia w miejscowości Murów teren zakładu „Vitroterm” – 
Murów S.A. ul. Wolności. 

3. Przepompownia pośrednia w miejscowości Zagwiździe 

4. 5 przepompowni w Starych Budkowicach 

 

Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Murów : 

Miejscowość Murów 

     -  długość sieci kanalizacyjnej                    -    9 461 m 

     -  długość przyłączy kanalizacyjnych        -    4 597 m 

     -  ilość przyłączy kanalizacyjnych:   

         grawitacyjnych                                        -     174 szt.  
 w tym 13 wspólnot  mieszkaniowych,  334 odbiorców 

         ciśnieniowych         -      28 szt.  

Miejscowość Zagwiździe 

     -  długość sieci kanalizacyjnej                           -    10 359 m 

     -  długość przyłączy kanalizacyjnych               -      5.728 m 

     -  ilość przyłączy kanalizacyjnych   

        ciśnieniowych     -        215 szt. 

Miejscowość Stare Budkowice 

     -  długość sieci kanalizacyjnej                   -  8.408 m 

     -  ilość przyłączy kanalizacyjnych:     74 szt, 

         grawitacyjnych                                      -    38 szt, 

Ilość oczyszczonych ścieków w roku 2019 wynosiła 130 313 m2. 

 

7. Drogi 

 Gmina Murów położona jest poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa 
i kraju. Najbliższe drogi tej rangi przebiegają przez gminy sąsiednie.  

Na terenie gminy Murów mamy rozległą sieć dróg gminnych, ponieważ miejscowości na 
terenie Gminy Murów są znacznie od siebie oddalone; większość głównych szlaków 
komunikacyjnych stanowią drogi powiatowe - 12 dróg o łącznej długości 62,19 km. Na 1 km2 
powierzchni gminy przypada 0,382 km dróg powiatowych, a w województwie opolskim 0.353 
km.  

Łączna długość dróg gminnych wynosi 48 km, w tym drogi o powierzchni asfaltowej - 31 km, 
drogi gruntowe - 17 km. 
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Stan techniczny nawierzchni dróg jest w większości niezadawalający, występują na 
nawierzchni asfaltowej liczne spękania siatkowe, rakowiny i ubytki. Corocznie są  
wykonywane zabiegi techniczne w postaci remontów cząstkowych dróg bitumicznych na 
gorąco, natomiast na drogach gruntowo-tłuczniowych wykonywane są zabiegi okresowe 
polegające na równaniu równiarką nawierzchni i uzupełnieniu ubytków kamieniem łamanym 
- tłuczniem wraz z ich zagęszczeniem. W 2019 roku wykonano przebudowę drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych ul. Grabicka w miejscowości Stare Budkowice o długości 922 m. 
Początkowy odcinek drogi został wyremontowany poprzez wykonanie nowej nawierzchni 
ścieralnej i utwardzenie poboczy nowym materiałem. Od  0+172.00 km do  0+922.00 km 
drogi wykonano nową podbudowę, wpasowano drogę w jej granicę i wykonano 
nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z poboczami i dwiema mijankami o łącznej 
powierzchnia jezdni: 3668,52 m². Koszt przebudowy drogi łącznie z dokumentacją 
projektową wyniósł 465 179,43 zł, z czego 105 300,00 zł zostało dofinansowane z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Stan techniczny poboczy dróg gminnych: najczęściej występują pobocza nieutwardzone – 
trawiaste, w które infiltrowana jest woda. 

Stan techniczny elementów wyposażenia technicznego drogi: ilość chodników jest znikoma, 
pasy zieleni są w stanie dobrym, częściowo zanikają, oznakowanie jest kompletne, drogi 
nadają się do użytkowania. 

Występują również w ciągu dróg publicznych obiekty mostowe i przepusty na następujących 
ciekach i rzekach: 

1. Nowe Budkowice – rzeka Wiśniówka 

2. Morcinek – rzeka Budkowiczanka 

3. Stare Budkowice – Młynówka Budkowiczanki ul. Młyńska 

4. Stare Budkowice – rzeka Budkowiczanka 

5. Dębiniec – rzeka Grabica 

6. Murów- ul. Kolejowa ciek wodny 

7. Murów – ul. Polna za szkołą, ciek wodny 

8. Radomierowice – ciek Opusta 

9. Czarna Woda – ciek wodny 

10. Murów – kierunek na Czarną Wodę – ciek wodny 

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: 

linia kolejowa 293: Opole - Jełowa - Kluczbork, jednotorowa, niezelektryfikowana. W ciągu 
tej linii znajdują się przystanki w miejscowości Bukowo, Kały i Laskowice.  

Linia kolejowa 301: Opole - Jełowa - Namysłów, jednotorowa, niezelektryfikowana, łączy 
Opole z Namysłowem. Jest nieprzejezdna dla ruchu pasażerskiego, ruch kolejowy na odcinku 
Jełowa-Namysłów został zawieszony w 1992 roku.  Przywrócono możliwość przejazdu dla 
ruchu kolejowego, towarowego na potrzeby dowozu i wywozu drewna z Firmy Stora Enso 
Wood Products Sp. z o.o. na odcinku Jełowa-Murów. Dalej jest nieprzejezdna; od 
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miejscowości Jastrzębie do Namysłowa ruch został utrzymany ze względu na odcinek służący 
obronności kraju. 

 

8. Opieka społeczna 

 Na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji 
zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Murowie. W 2019 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej. Główne zadania realizowane to: 

1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresy ustawy o pomocy społecznej, 
2. Kierowanie osób do domów pomocy społecznej, 
3. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 
4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego (500 +), 
6. Przyjmowanie wniosków w ramach koordynacji świadczeń i przekazywania ich do 

Urzędu Wojewódzkiego, 
7. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
8. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 
9. Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 
10. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 
11. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów 

(stypendia), 
12. Wydawanie „Karty Dużej Rodziny”, 
13. Przyjmowanie wniosków na Opolską Kartę Rodziny i Seniora, 
14. Prowadzenie dokumentacji w zakresie prac społecznie użytecznych, 
15. Obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 
16. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, 
17. Kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Murowie, 
18. Realizacja programu rządowego „Dobry start” – wyprawka dla ucznia. 

Ośrodek realizował zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia finansowego, 
usług opiekuńczych, pomocy w naturze oraz w postaci pracy socjalnej. Kierował również do 
Domów Pomocy Społecznej osoby wymagające całodobowej opieki, a także do Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności. 

 

 zasiłki celowe i celowe specjalne 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 
domowego.  

Zasiłki celowe w 2019r. otrzymało - 66 osób. 
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- 2 osobom bezdomnym z terenu Gminy Murów opłacono pobyt w schroniskach. 

- 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (huragan). 

Wydatki na zadanie finansowane były w całości ze środków własnych gminy, wyniosły: 
42.364,08 zł. 

 

 zasiłki okresowe 

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 
bezrobocie, niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zasiłki 
okresowe w 2019r. wypłacono dla 47 osób, udzielono - 281 świadczeń. Wydatkowano 
kwotę: 92.736,86 zł. Całość finansowana ze środków zleconych. 

 

 zasiłki stałe 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, w przypadku gdy 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także 
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są 
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały w 2019r. pobierały - 23 osoby, udzielono - 230 świadczeń. Wydatkowano kwotę: 
133.467,71 zł. 

Środki finansowe w całości pochodziły od Wojewody Opolskiego. 

 

 Program Wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"- realizowany był 
w latach 2019 – 2023 

W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie 
dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
osobom i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym 
w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Ogółem koszt tego 
zadania to kwota: 44.405,00 zł, z tego środki finansowe w kwocie: 26.000,00 zł otrzymano od 
Wojewody Opolskiego, pozostała część środków finansowych w kwocie: 18.405,00 zł to 
środki własne gminy. 

W 2019r. w ramach w/w programu, pomocą w formie bezpłatnych posiłków w przedszkolach 
i szkołach objętych było 48 uczniów. Pomocą finansową w ramach programu objętych było 
32 rodziny, udzielono 86 świadczeń. 
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 Organizacja prac społecznie-użytecznych  

W okresie od 1 marca 2019r. do 30 listopada 2019r. zorganizowano dla osób korzystających 
z pomocy społecznej, prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Ogólnie 
wydano kwotę: 10.752,40 zł z czego 40% pokryte zostało z dofinansowania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Opolu. 

 

 Składki na ubezpieczenia  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia w formie 
zasiłków stałych - 23 osoby. Wydatkowano kwotę  12.012,06 zł. Środki finansowe pochodziły 
w całości od Wojewody Opolskiego. 

 

 Usługi opiekuńcze  

Usługi opiekuńcze - świadczenie i organizowanie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

Z tej formy pomocy w 2019r. skorzystało 8 osób. Wydatkowano kwotę 51.730,00 zł. Środki 
finansowe na pokrycie zadania pochodziły ze środków własnych gminy. 

 

 Praca socjalna 

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest 
praca socjalna w formie poradnictwa. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, 
które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany 
dochód. Pomocą objęto 44 rodzin. 

 

 Domy Pomocy Społecznej 

W 2019 r. tą formą pomocy objęto 13 osób. Wydatkowano kwotę: 261.429,78 zł. Środki 
finansowe w całości pochodziły ze środków własnych gminy. 

 

 Zadania realizowane w ramach ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. 

Wsparciem asystenta rodziny w 2019 roku objętych było 10 rodzin przeżywających trudności 
wychowawcze, część z nich objęto pomocą na wniosek sądu. 

W 2019r. Gmina poniosła koszt 10.164,13 zł z tytułu pobytu trojga dzieci w rodzinach 
zastępczych. 

 

 Akcja "Zima" 

Ośrodek w ramach dobrych praktyk, co roku w okresie zimowym prowadzi wspólnie 
z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim akcję pomocy osobom starszym, bezdomnym, 
niesamodzielnym. Pracownicy socjalni wspólnie z dzielnicowymi odwiedzają osoby i rodziny, 
które wymagają zwiększonej uwagi i pomocy ze względu na trudne warunki pogodowe. 
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 świadczenia rodzinne 

Wydatki w ogólnej kwocie 1.177.833,03 zł zostały wypłacone na świadczenia rodzinne dla 
258 uprawnionych rodzin /404 osoby/, w szczególności na: 

- zasiłki rodzinne i dodatki, 

- zasiłki pielęgnacyjne, 

- świadczenia pielęgnacyjne, 

-specjalny zasiłek opiekuńczy,  

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

- zasiłek dla opiekuna, 

- świadczenie rodzicielskie 

- ZUS – składki emerytalno – rentowe, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników  

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 
Między innymi informował dłużników alimentacyjnych oraz organy właściwe dłużnika o 
przyznaniu świadczeń i stanie zadłużenia. Ponadto przekazywał organowi prowadzącemu 
postępowanie egzekucyjne istotne informacje.  

 

 świadczenia wychowawcze 

Świadczenie wychowawcze przysługuje od 01.07.2019r. na każde dziecko niezależnie od 
dochodu. 

W 2019 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 458 rodzin. Udzielono - 
6192 świadczenia na łączną kwotę: 3.116.933,16 zł. 

 

 Program "Dobry Start" 

Program „Dobry start” to wyprawka szkolna. Programem objęto 503 dzieci, kwota 
wypłaconych świadczeń to 150.900,00 zł. 

 

 dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Stanowią formę pomocy dla 
osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. 

W roku 2019 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę: 11.942,76 zł. 

Wypłacono dodatki energetyczne dla 4 rodzin na kwotę: 707,45 zł. 
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  potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  

W 2019 r. wydano 21 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do ubezpieczenia. 
Wydatkowano ze środków Wojewody 900,00 zł. 

 

 Karta Dużej Rodziny 

Program ten jest programem ogólnopolskim i dotyczy przywilejów na terenie całej Polski. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie w 2019r. wydał Karty Dużej Rodziny 150 osobom. 

Gmina Murów otrzymała z tego tytułu dotację w wysokości 404,08 zł, która została 
wykorzystana na zakup materiałów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 pomoc materialna dla uczniów 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie realizował zadania z zakresu pomocy 
materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. W 2019 roku wypłacono 
stypendium szkolne dla 46 uczniów. Wydano ogólnie kwotę: 27.610,45 zł, z czego 22.088,35 
zł (80%) pochodziło z dofinansowania Opolskiego Kuratorium Oświaty, 5.522,10 zł ze 
środków Urzędu Gminy. 

 

 Opolska Karta Rodziny i Seniora  

Karta jest potwierdzeniem uprawnień do korzystania z systemu zniżek i ulg oferowanych 
przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, którzy zadeklarowali wprowadzenie 
zniżek i ulg dla Posiadaczy Karty. W 2019r. Ośrodek przyjął 75 wniosków dla 140 osób. 

 

9. Oświata i wychowanie 

 Gmina Murów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty 
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół 
podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, 
finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy. 

Gmina Murów jest organem prowadzącym dla  trzech szkół podstawowych oraz  dwóch 
przedszkoli (stan na 01.01.2019r): 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu z oddziałami gimnazjalnymi ( działalność 
oddziałów gimnazjalnych została zakończona 21.06.2019r.), 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach, 
4. Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem zamiejscowym w Zagwiździu, 
5. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach. 
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Dane dotyczące placówek oświatowych przedstawiono wg stanu funkcjonującego 
w roku szkolnym 2018/2019  tj. na dzień 30.06.2019r. 
 

Przedszkola: 

1. Przedszkole Publiczne w Murowie: 

 godziny pracy: Murów   6.30 - 16.00, 
       Zagwiździe    7.00 - 15.30, 

 ilość oddziałów:   3 - Murów 
         1 - Zagwiździe 

 ilość dzieci: Murów  - 60, 
w tym 6 latki   -21 
  5 latki   -12 
  3 i 4 latki  -27 
  Zagwiździe  - 32, 
w tym 6 latki   -  7 
  5 latki   -  7 
  3 i 4 latki  -18 

2. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach: 

 godziny pracy:    6.30 - 16.00, 

 ilość oddziałów:   -  3  

 ilość dzieci:    - 68, 

w tym 6 latki   - 25 

  5 latki   - 20 

  3 i 4 latki  - 23 

 

Tabela 14   Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach 

Nauczyciele PP  Murów PP Stare Budkowice 

Pełnozatrudnieni 7 5 

Niepełnozatrudnieni 3  4 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 15   Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach ze względu na awans zawodowy nauczycieli 

Nauczyciel 
PP Murów PP Stare Budkowice 

liczba n-li % udział liczba n-li % udział 

stażysta x x x % 

kontraktowy 2 20,0 1 11,1 
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mianowany 2 20,0 2 22,2 

dyplomowany 6 60,0 6 66,7 

 10 100 9 100 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 16   Struktura zatrudnienia pracowników obsługi w przedszkolach 

Stanowisko PP Murów PP Stare Budkowice 

intendent 1 1 

kucharka 2 1 

pomoc kucharki 1,25 1 

pomoc n-la 1,88 1 

woźna 2,5 2 

palacz konserwator 1 1 

Razem 9,63 7,0 

Źródło: opracowanie własne 

Projekty realizowane przez Przedszkola: 

 Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” 

 "Kubusiowi przyjaciele natury", 

 Przystąpienie do programu w ramach Aglomeracji Opolskiej – „Wysoka jakość 
edukacji w obszarze wychowania przedszkolnego”, 

 Program „Dwujęzyczna Opolszczyzna”, 

 Program „Chrońmy dzieciaki” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 

 Program ”Przedszkolak w sieci – wiemy jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnej 
technologii informacyjnej i komputerowej”, 

 Ogólnopolski program „Przedszkole promujące zdrowie” 

 „Dzieciństwo bez próchnicy”, 

 Akcja „Góra Grosza”, 

 Akcja „Darmowy cukierek” dla Domu Samotnej Matki w Zopowej i Czarnowąsach, 

 „Zbieramy prezenty dla Domu Dziecka w Chmielowicach”. 
 

Szkoły podstawowe: 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu 

 ilość oddziałów -       8, 
w tym klasy gimnazjalne       2, 
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 ilość uczniów     88, 

 w tym klasy gimnazjalne    28. 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie: 

 ilość oddziałów -       9, 

 ilość uczniów   131. 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach: 

 ilość oddziałów -       8, 

 ilość uczniów   108. 

 

Tabela 17   Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach 

Nauczyciele PSP  Murów PSP Stare Budkowice PG Zagwiździe 

Pełnozatrudnieni 15 14 12 

Niepełnozatrudnieni 4 13 8 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 18   Struktura zatrudnienia nauczycieli ze względu na awans zawodowy nauczycieli 

Nauczyciel 

PSP Murów PSP Stare Budkowice PG Zagwiździe 

liczba  
n-li 

% udział 
liczba 
 n-li 

% udział 
liczba  

n-li 
% udział 

stażysta x x 2 7,4 x x 

kontraktowy 2 10,5 4 14,8 5 25,0 

mianowany x x 1 3,7 1 5,0 

dyplomowany 16 84,2 20 74,1 14 70,0 

bez stopni awansu 1 5,3   x x 

Razem 19 100 27 100 20 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 19   Struktura zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach 

 
PSP Murów 

PSP Stare 
Budkowice 

PG Zagwiździe 

Sekretarz Szkoły 1 x 1 

Inspektor  1  

kucharka 1,5 - - 

Intendent, pomoc 
administracyjna 

1,0 - - 

woźna 3,5 3 2 



            
                  Raport o stanie Gminy Murów 
 

90 
 

palacz konserwator 0,5 1 (umowa zlecenie) 

kierowca - - x 

Razem: 7,5 5 3 + umowa zlecenie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Projekty realizowane przez Szkoły: 

 „Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole”, 

 Łyżwy + lodowisko = Świetna Zabawa 

 „Między nami kobietkami”, 

 Profilaktyka stomatologiczna dla klasy I, 

 Fluoryzacja zębów, 

 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 

 Edukacja Antynikotynowa „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, 

 Aktywna tablica, 

 „Ja nie czytam jak czytam”, 

 „Pomyśl zanim spróbujesz”. 

 Realizacja innowacji pedagogicznej w klasie IV pt. "Rada Klasowa", 

 Współpraca ze szkołą partnerską z IGS Betzdorf Kirchen w ramach 
międzynarodowego projektu: Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji: wizyta 
gości ze szkoły partnerskiej; wideokonferencja partnerskich szkół, 

 Akcja: „Sprzątanie Świata - Polska”, 

 Program „Trzymaj formę”, 

 Program: ,,Multisport”, 

 Akcja „Szkoła bez Przemocy" 

 Akcje charytatywne: „Góra grosza”; „Wkręć się w pomaganie”; zbiórka darów dla 
dzieci z Domu Dziecka w Chmielowicach; zbiórka na rzecz misji katolickich - 
kolędowanie misyjne, 

 Zbiórka kasztanów i żołędzi, 

 Zbiórka zużytych baterii, 

 Zbiórka makulatury, 

 Działalność SKO, 

 Projekt świetlicy szkolnej „Tydzień Życzliwości”. 

 Szkoła bez przemocy, 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, 

 Bezpieczne Wakacje i ferie, 

 Koło szachowe, 

 Zajęcia sportowe. 
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Wydatki na oświatę: 

 
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu 
państwa. 

 

Tabela 20   Kwota subwencji w 2019 roku 

PP Murów  
PP Stare 

Budkowice  
PSP Murów 

PSP Stare 

Budkowice 

PSP 

Zagwiździe 
Ogółem 

127.911,78 147.314,83 1.935.168,08 1.426.937,13 1.010.270,05 4,647.601,87 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dowóz uczniów do szkół 

Wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz do 
przedszkoli byli bezpłatnie dowożeni. W wyniku przeprowadzonego przetargu dzieci do szkół 
były dowożone przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opolu.  

Łączna liczba dowożonych dzieci – 194, w tym do Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Murowie -60, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach – 57, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zagwiździu - 43, do przedszkoli -34. 

Obowiązkiem Gminy jest również  zorganizowanie dowozu dla dzieci niepełnosprawnych. 

W roku szkolnym 2019/2020 zapewniono dowóz dla 6 dzieci: 

 Opole (szkoła podstawowa)– 1, 

 Kluczbork (przedszkole, szkoła podst.) -2, 

 Kup (przedszkole) – 3. 

Dwóch uczniów niepełnosprawnych było dowożonych przez rodziców, wówczas gmina 
pokrywała rodzicom zwrot kosztów dojazdu.  

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 

W roku 2019 dofinansowanie z Funduszu Pracy otrzymało 12 pracodawców. Łączna 
kwota wypłaconych środków dofinansowania wynosiła 65.202,98 zł. 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych  

- egzamin gimnazjalny: 

Tabela 21   Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

 Część 

humanistyczna 

Część matematyczno-

przyrodnicza 
Część językowa 

Język 

Polski 

Historia 

WOS 
Matematyka Przyroda 

Język niemiecki Język angielski 

podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony 

Szkoła 

Wynik w 

% 
57,2 50,0 39,2 47,8 51,1 86,0 71,5 50,4 

Stanin 4 3 5 5 6  6  

Powiat Opolski 61,9 56,2 39,8 47,7 67,6 64,7 68,5 50,8 

Województwo 

Opolskie 
60,4 56,6 40,3 48,2 62,9 62,5 68,9 52,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE 

 

- egzamin ósmoklasisty: 

Tabela 22   Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

 Liczba uczniów Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 

PSP Murów 12 69,7 % 47,3 % 63,8 %  

PSP Stare 
Budkowice 

10 65,2 % 41,7 % 51,8 % (9) 33,0 % (1) 

PSP Zagwiździe 9 42,2% 33,7 % 60,5 % (4) 38,2 % (5) 

Gmina Murów 31 60,3 % 41,5 % 58,9 % 37,3 % 

Powiat Opolski  62,0 % 45,6 % 58,8 % 62,1 % 

Województwo 
Opolskie 

 60,8 % 43,4% 58,4 % 54,6 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE 

 

10. Promocja, wydarzenia kulturalne 

- działalność promocyjna gminy 

1. Systematyczna promocja Gminy Murów poprzez aktualizowaną na bieżąco stronę 
internetową Gminy Murów oraz na łamach zaprzyjaźnionych instytucji, 

2. Współpraca z Radio Doxa - udzielanie wywiadów i publikacja tekstów o planowanych 
i realizowanych przedsięwzięciach, 

3. Współpraca z prasą lokalną - "Echo Gminy Murów", 
4. Promocja Gminy poprzez organizację i współorganizację imprez.  
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- wydarzenia kulturalne 

 Organizacja Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka - 7 września 
2019r.  

 Ósmą edycję Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka zorganizowano 
w ramach projektu partnerskiego z gminą Pokój przy wsparciu finansowym z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Tradycyjnie już 
przeprowadzono sześć biegów o zróżnicowanych stopniach zaawansowania z podziałem 
wiekowym. Bieg zorganizowano dla dzieci i młodzieży z podziałem na cztery kategorie 
wiekowe o zróżnicowanym stopniu zaawansowania - bieg roczników 2011-2020 (200m), bieg 
roczników 2009-2010 (400m), bieg roczników 2007-2008 (800m), bieg roczników 2004-2006 
(1200m). Natomiast dla osób dorosłych zaoferowano udział w biegu dla amatorów na 
odcinku 3,5km, jak i bieg główny o dystansie 12km.  

W Wojewódzkim Biegu Przełajowym o Puchar Borsuka czynnie wzięło udział ok. 160 
biegaczy. Dla uczestników biegu przygotowano pakiet biegacza - pełnowartościowa kanapka, 
woda mineralna, maskotka borsuczka oraz ulotka informacyjna nt. kampanii promującej 
gatunek Meles meles.  

Na realizację Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka pozyskano fundusze 
zewnętrzne w kwocie 21 250,00 zł w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacja 
przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz 
działania edukacyjno promocyjne” i zadania Gminy Murów pn. „Organizacja kampanii 
promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red 
List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego”. Pozyskane fundusze 
stanowiące 85% wydatków zostały przeznaczone na wynajem namiotu, ciepłego 
poczęstunku, nagród, profesjonalnej usługi pomiaru czasu biegu dla amatorów (3,5km) oraz 
biegu głównego (12km), 170 pakietów dla biegaczy, zabezpieczenia imprezy i dodatkowych 
kabin WC. 

 

 Dożynki powiatowo-gminne 

 

W weekend 14 i 15 września gmina Murów wspólnie z Powiatem Opolskim miała zaszczyt 
zorganizować XIX edycję Dożynek Powiatowo-Gminnych. Dożynki odbyły się w Starych 
Budkowicach, gdzie na wszystkich chętnych czekały dwa dni biesiady z licznymi atrakcjami 
zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. W organizację całego przedsięwzięcia włączyła się 
Rada Sołecka wsi, jak i liczna grupa mieszkańców Starych  Budkowic.   

Pierwszy dzień imprezy przebiegł pod znakiem kultury niemieckiej, a mianowicie odbył się 
Kreiskonzert organizowany przez TSKN. W niedzielę uroczystości z okazji dożynek rozpoczęły 
się mszą dziękczynną w kościele pw. św. Rocha w Starych Budkowicach. We mszy 
uczestniczyli zaproszeni goście na czele z Panem Henrykiem Lakwą, Starostą Opolskim. 
Wokół kościoła rozmieszczone były korony żniwne wraz z delegacjami gmin powiatu 
opolskiego. Po zakończeniu mszy, zebrani goście oraz delegacje udali się w korowodzie 
ulicami Starych Budkowic. Cały korowód zmierzał na plac festynowy, na którym odbył się 
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konkurs prezentowanych koron dożynkowych. Następnie odbył się koncert orkiestry 
„Camerata” ze Starych Budkowic. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się pokaz grupy 
tanecznej z Zagwiździa oraz mażoretek „Seniorita” z Dobrzenia Wielkiego. Ponadto odbył się 
pokaz Freestyle Football Piotra Kielara, a także Lukasa Gogola – zwycięzcy programu 
telewizyjnego „Mam talent”. Występ Brygidy i Roberta Łukowskich zgromadził na parkiecie 
pierwszych śmiałków tanecznych. Ostatnią atrakcją była zabawa taneczna.  

 


