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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 z późn. zm.) Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport
o stanie gminy. Raport stanowi podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku
poprzednim.
Niniejszy Raport stanowi podsumowanie najważniejszych działań które miały miejsce w 2020
roku. Rok 2020 był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych, z jakimi przyszło się zmierzyć
samorządowi Gminy Murów. Rok ten okazał się wielkim wyzwaniem, zarówno w wymiarze
społecznym, ekonomicznym, zawodowym oraz rodzinnym. Wiele planowanych do
zrealizowania działań zostało podporządkowanych nakładanym przez rząd obostrzeniom,
przez które zostaliśmy zobowiązani do reorganizacji planów oraz działań. Jednak pomimo
trudności Gmina realizowała w miarę możliwości swoje zadania, projekty, inwestycje.
Pomimo spadku dochodów w stosunku do roku 2019r. zrealizowano wiele wyznaczonych do
realizacji celów.
Dokument obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady
Gminy Murów za rok 2020.
Raport zawiera m.in. analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:






władze gminy,
demografia,
finanse Gminy, realizacja projektów ze środków zewnętrznych,
informacja o stanie mienia komunalnego,
warunki życia mieszkańców (w tym: wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka
odpadami),
 ochrona środowiska i rolnictwo,
 pomoc społeczna,
 bezpieczeństwo publiczne,
 oświata i kultura,
 zagospodarowanie przestrzenne,
 działalność gospodarcza.
W roku 2020 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 terenu 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.).

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

Grunty zadrzewione i zakrzewione

0,038

Grunty zabudowane i zurbanizowane

446

Tereny mieszkaniowe
6
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Wyszczególnienie

(powierzchnia w ha)
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
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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
materiałów budowlanych oraz linii technologicznych .
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. Radę Gminy Murów tworzy
15 radnych.
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.
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.
1.

Imię i nazwisko
Stanisław
Onyszkiewicz

Granice okręgu.

Pełniona funkcja

Sołectwo Bukowo

Przewodniczący Rady Gminy

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

4.

Władysław
Stankiewicz

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

5.

Wojciech Hasik

Sołectwo Kały

Piotr Siekierka

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

2.

6.
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Członek Komisji Mienia,
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
Przewodniczący Komisji Mienia,
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa,
Leśnictwa
Członek Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Członek Komisji Mienia,
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa,
Leśnictwa
Członek Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
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L.p.

Imię i nazwisko

Granice okręgu.

Pełniona funkcja

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

10.

Przemysław
Chrzanowski

Sołectwo Nowe Budkowice

Karol Pośpiech

Sołectwo Stare Budkowice ulice:
Gburska, Ogrodowa, Opolska,
Targowa, Wołczyńska,

12.

Antonina
Adamczyk

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

13.

Stanisław
Stankiewicz

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

Anna Kuczera

Sołectwo Zagwiździe ulice:
Górki, Leśna, Murowska,
Wspólna

Adrian Kliscz

Sołectwo Zagwiździe ulice:
Grabicka, Jełowska, Lipowa,
Łubniańska, Stawowa

11.

14.

15.

Źródło: Opracowanie własne
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Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Zastępca przewodniczącego
Komisji Mienia, Zaopatrzenia,
Usług, Rolnictwa, Leśnictwa
Przewodniczący Komisji Skarg
Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy
Członek Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Członek Komisji Mienia,
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa,
Leśnictwa
Zastępca przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
Członek Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Członek Komisji Mienia,
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa,
Leśnictwa
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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, liczba ludności

Sołectwo

Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa

Powierzchnia
(ha)

Ludność, stan na 31 grudnia
danego roku
2018

2019

2020

Bukowo

wieś Bukowo

615,19

212

210

212

Dębiniec

wieś Dębiniec

440,33

342

345

345

3075,94

305

306

302

3821,78

155

145

150

387,95

299

305

303

Grabczok
Grabice

wieś Grabczok, przysiółek
Mańczok
wieś Grabice, przysiółek
Kęszyce, wieś Święciny

Kały

wieś Kały

Młodnik

wieś Młodnik

1061,97

79

79

82

Murów

wieś Murów

516,62

1259

1241

1224

Nowe Budkowice

wieś Nowe Budkowice

395,92

347

340

335

1640,23

96

101

93

1144,72

226

215

205

961,31

1219

1223

1222

1909,92

765

744

737

15971,88

5304

5254

5210

Okoły
Radomierowice
Stare Budkowice
Zagwiździe

wieś Okoły, przysiółek
Kupilas i Czarna Woda
wieś Radomierowice i
przysiółek Bożejów
wieś Stare Budkowice,
przysiółek Morcinek,
kolonia Wojszyn
Wieś Zagwiździe

Stan na 31.12.2020r.
Źródło: opracowanie własne
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5. Demografia
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie Murów było zameldowanych na pobyt stały
i czasowy 5210 osoby.
Tabela 4 Zestawienie zmian liczby mieszkańców

Zameldowani w gminie

31.12.2018r.

31.12.2020r.

31.12.2019r.

na stałe

5185

5119

5081

czasowo

119

135

129

5304

5254

5210

Razem
Źródło: opracowanie własne

Tabela 5 Statystyka mieszkańców gminy Murów wg wieku i płci na dzień 31.12.2019 oraz 31.12.2020r.
31.12.2018r
Wiek

Ogółem

31.12.2019r.
Mężczyźni

0-2
113
3
42
4-5
81
6
62
7
39
8-12
204
13-15
116
16-17
93
18
56
19-65
1828
19-60
1591
> 65
355
> 60
724
Ogółem
5304
Źródło: opracowanie własne

66
16
41
20
33
100
49
44
22
1791
0
374
0
2556

Kobiety

Ogółem

Różnica rok
2019/2018

59
13
38
26
28
110
56
50
17
0
1586
0
715
2698

125
29
79
46
61
210
105
94
39
1791
1586
374
715
5254

+12
-13
-2
-16
+22
+6
-11
+1
-17
-37
-5
+19
-9
-50

31.12.2020r.
Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Różnica rok
2020/2019

63
28
38
22
19
109
63
29
24
1757
0
388
0
2540

65
21
35
15
26
122
43
49
26
0
1562
0
706
2670

128
49
73
37
45
231
106
78
50
1757
1562
388
706
5210

+3
+20
-6
-9
-16
+21
+1
-16
+11
-34
-24
+14
-9
-44

W porównaniu do roku 2019 liczba ludności gminy Murów zmniejszyła się o 44 osób,
tj. 0,84 %. W ogólnej liczbie mieszkańców 51,2 % stanowią kobiety, a 48,8 % mężczyźni.
Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 14,3 % mieszkańców, osoby w wieku
produkcyjnym 64,7% mieszkańców, a w wieku poprodukcyjnym 21 % mieszkańców.
Tabela 6. Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2018-2020

2018

2019

2020

Urodzenia

48

41

45

Zgony mieszkańców gminy

64

67

84

Małżeństwa

38

19

27

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

14

12

15

Źródło: opracowanie własne
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W Gminie jest zameldowanych 74 osób posiadających obywatelstwo obce w tym :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ukraińcy
Gruzini
Białorusini
Mołdawianie
Rosjanie
Holendrzy
Austriacy
Niemcy

-

54 osoby
7 osób
4 osoby
1 osoba
1 osoba
2 osoby
2 osoby
3 osoby.

6. Jednostki organizacyjne
W Gminie Murów funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Urząd Gminy Murów,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu,
Przedszkole Publiczne w Murowie z Oddziałem Zamiejscowym w Zagwiździu,
Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie - instytucja kultury.
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II.

Finanse gminy

1. Realizacja budżetu
Polityka finansowa gminy Murów realizowana była w oparciu o uchwałę budżetową
Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej
gminy Murów na 2020 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.
Uchwała budżetowa zawierała następujące wielkości:
Dochody

24.645.754,56 zł

Wydatki

Przychody

4.805.880,00 zł

Rozchody

RAZEM

29.451.634,56 zł

28.691.634,56 zł
760.000,00 zł
29.451.634,56 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet uległ zmianie i na dzień 31.12.2020r. wynosił:
Dochody

25.043.450,44 zł

Wydatki

27.529.505,89 zł

Przychody

3.596.055,45 zł

Rozchody

1.110.000,00 zł

RAZEM

28.639.505,89 zł

28.639.505,89 zł

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 24.777.028,59 zł, co stanowi
98,94 % planowanych dochodów.
Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:
 dochody bieżące –
23.436.149,83 zł, w tym
 dochody z subwencji ogólnej – 6.849.121,00 zł, w tym subwencja oświatowa
4.962.136,00 zł,
 dochody z tytułu dotacji na cele bieżące – 4.774.110,58 zł,
 podstawowe dochody podatkowe – 8.588.111,40 zł (w tym dochody z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.897.844,00 zł, dochody
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych109.487,41 zł),
 dochody z tytułu opłat za śmieci - 861.607,43 zł,
 pozostałe dochody bieżące - 2.363.199,42 zł.
 dochody majątkowe 1.340.878,76 zł w tym :
 ze sprzedaży majątku – 83.565,77 zł.
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Tabela 7. Struktura dochodów gminy w latach 2019-2020

Rodzaj dochodów
Dochody własne
Subwencja
Dotacje celowe
Dotacje i środki pozyskane na zadania z
udziałem funduszy UE
RAZEM

2019
9.977.565,97
6.727.741,00
7.447.158,89
718.322,35

%
40,12
27,05
29,94
2,89

2020
6.194.035,40
6.849.121,00
11.179.135,37
554.736,82

%
25,00
27,64
45,12
2,24

24.870.788,21

100,00

24.777.028,59

100,00

Źródło: Opracowanie własne

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 22.475.452,95 zł, co stanowi
81,64 % planowanych wydatków.
Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:
 wydatki bieżące – 21.407.680,16 zł w tym
 wydatki na obsługę długu - 60.846,42 zł,
 wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 1.025.102,27 zł,
 dotacje - 11.733.872,19 zł,
 wydatki majątkowe – 1.067.772,79 zł
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił - 4,75 %, i zmniejszył się
w stosunku do roku 2019 o 15,57 %.
Tabela 8. Struktura wydatków gminy w latach 2019-2020

Rodzaj dochodów
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
RAZEM

2019
20.558.823,24
5.242.334,37
25.801.157,61

%
79,68
20,32
100,00

2020
21.407.680,16
1.067.772,29
22.475.452,45

%
95,25
4,75
100,00

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 9. Struktura wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej :

Kategoria wydatku
Zwrot podatku akcyzowego, melioracja
Dopłaty do ceny taryfowej wody
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa, gruntami i nieruchomościami
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna: zadania zlecone, Rada Gminy, Urząd
Gminy, promocja
Wybory na Prezydenta RP, prowadzenie spisu wyborców
Obrona narodowa
Straże pożarne i OC
Obsługa długu publicznego
14

Wykonanie w zł
126.559,37
4.727,92
729.444,30
177.816,04
38.334,75
3.460.815,91

%
0,56
0,02
3,25
0,79
0,17
15,40

59.592,00
0,00
477.762,78
60.846,42

0,27
2,13
0,27
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Kategoria wydatku
Rezerwa budżetowa
Szkoły i przedszkola, świetlice szkole, dowozy do szkół
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Świadczenia "Rodzina"
Gospodarka ściekowa, komunalna i odpadowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem

Wykonanie w zł
0,00
7.951.395,72
59.167,21
1.377.875,82
5.449.809,10
1.659.931,59
501.318,99
340.055,03
22.475.452,95

%
35,38
0,26
6,13
24,25
7,38
2,23
1,51
100,00

Źródło: opracowanie własne

Wykonanie budżetu Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się nadwyżką
w wysokości 2.301.576,64 zł.
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r wynosiła
109,47 %.

2. Zadłużenie Gminy Murów
Stan zadłużenia Gminy Murów na dzień 31.12.2020r wynosił 2.511.682,00 zł z tego:






umowa z dnia 24.04.2018r. podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę
1.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.300.000,00 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 736.682,00 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
375.000,00 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 100.000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy
o finansach publicznych w stosunku do dochodów Gminy Murów na koniec 2020 r. wynosił
4,32 %.
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3. Inwestycje realizowane w 2020 roku
Wydatki inwestycyjne w 2020 roku przedstawiały się następująco:
Tabela 10 Wydatki inwestycyjne

Lp.
1.

2.

3.

Nazwa inwestycji
Budowa drogi gminnej –
ul. Robotnicza w Murowie

Okres realizacji
Inwestycja w toku będzie nadal
realizowana

Modernizacja drogi
gminnej wewnętrznej
w miejscowości Murów
ul. Słoneczna
Budowa przepustu
drogowego w
miejscowości Grabice

Koszty
poniesione
w 2020 r.
20.000,00

75.214,50 zł

Inwestycja zakończona
w 2020 roku

Całkowity koszt
inwestycji

Wykonane roboty i zaawansowanie prac

Wykonano projekt techniczno-budowlany
1.000.000,00 zł przebudowy drogi
Przygotowanie podbudowy drogi wewnętrznej pod
75.214,50 zł konstrukcje asfaltowe: dł. 350 m x 350 m, pobocze
obustronne 0,50 m
W ramach inwestycji wykonano:

12.800,00 zł

12.800,00 zł -pogłębiono istniejący rów, wywóz urobku,
wykonanie skarpy, zamontowano rury PE, O 400,
- wykonano zjazd o szerokości 5 m o nawierzchni z
kostki betonowej grubość 8 cm.

4.

5.

Modernizacja kanalizacji
deszczowej w
miejscowości Murów
ul. Krótka

Inwestycja zakończona
w 2020 roku

Budowa drogi
wewnętrznej dojazdowej
do gruntów rolnych –
ul. Polna w miejscowości
Dębiniec

Inwestycja w toku będzie realizowana

45.379,23 zł

20.000,00 zł

Wykonano wymianę kanalizacji deszczowej przy ul.
45.379,23 zł Krótkiej w Murowie na długości 70 mb, wykonano
dwie studzienki niewłazowe z rurą trzonową
karbowaną oraz trzy studzienki uliczne betonowe z
wpustem ulicznym krawężnikowym oraz
asfaltowanie
Opracowano projekt techniczno-budowlany
365.000,00 zł przebudowy drogi

Uwagi
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Lp.
6.

7.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych Okoły
- Kupilas

Inwestycja zakończona
w 2020 roku

Remont Ośrodka Zdrowia
w Murowie

Inwestycja w toku będzie realizowana

Koszty
poniesione
w 2020 r.

Całkowity koszt
inwestycji

Wykonane roboty i zaawansowanie prac

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano drogę
303.491,75 zł gminną z betonu asfaltowego o długości 623 m i
szerokości 3,50 m, oraz pobocza obustronne o
szerokości 0,50 m

283.491,75 zł

-Frezowanie przewodu kominowego wraz z
56.321,32 zł montażem wkładu,
- remont/modernizacja elewacji frontowej oraz
ścian wewnętrznych korytarza po podcince,

31.406,82 zł

- remont/modernizacja klatki schodowej.
8.

9.

Zagospodarowanie
przestrzeni placu
w Nowych Budkowicach
poprzez budowę ciągu
pieszo – jezdnego
i wyposażenie
w infrastrukturę
promującą dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze

Inwestycja w toku będzie realizowana

Przebudowa budynku
biurowego Urzędu Gminy
Murów polegająca na
termomodernizacji
budynku biurowego
Urzędu Gminy w Murowie
przy ul. Dworcowej

Od 2018 r. – 2020 r.
inwestycja bez efektu
rzeczowego, nie będzie
kontynuowana ze
względu na
wystąpienie
okoliczności, których
nie dało się
przewidzieć.

Wykonano zgłoszenie operatu wodno-prawnego
157.000,00 zł oraz zakupiono mapy

190,16 zł

Inwestycja została spowodowana awaryjnością
306.265,92 zł instalacji centralnego ogrzewania oraz brakiem
odpowiedniej termoizolacyjności budynku.

177.971,30 zł

Inwestycja miała polegać na:
- całkowitej wymianie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe;
- całkowitej wymianie instalacji oświetleniowej;
- częściowej wymianie instalacji elektrycznej;
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej;
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Lp.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Koszty
poniesione
w 2020 r.

Całkowity koszt
inwestycji

Wykonane roboty i zaawansowanie prac
- ociepleniu połaci dachowych od strony
zewnętrznej;
- wymianie pokrycie dachowego z papy na
membranę dachową;
Po wykonaniu instalacji remont miał obejmować
również malowanie wszystkich pomieszczeń
w budynku.
W ramach inwestycji wykonano:
- audyt energetyczny budynku;
- dokumentację projektową oraz uzyskano
pozwolenie na budowę;
- wymianę kotła c. o. na ekogroszek oraz wykonano
nową instalację elektryczną w kotłowni;
- zdemontowano wyposażenie ruchome oraz
stolarkę drzwiową wewnętrzną;
- dokonano wymiany instalacji elektrycznej
wewnętrznej;
- zdemontowano instalację centralnego
ogrzewania;
- zabezpieczono obiekt przed zimą.

10. Dotacja na zakup wozu
strażackiego dla OSP Stare
Budkowice

Inwestycja zakończona w
2020 roku

11. Termomodernizacja
budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Starych
Budkowicach

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

280.000,00 zł

Przekazano dotację dla OSP Stare Budkowice jako
280.00,00 zł dofinansowanie do zakupu nowego wozu
strażackiego
Inwestycja została spowodowana awaryjnością
1.537.620,63 zł instalacji centralnego ogrzewania oraz brakiem
odpowiedniej termoizolacyjności budynku.

15.990,00 zł

Inwestycja będzie polegała na:
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Lp.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Koszty
poniesione
w 2020 r.

Całkowity koszt
inwestycji

Wykonane roboty i zaawansowanie prac

Uwagi

- całkowitej wymianie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe;
- częściowej wymianie instalacji elektrycznej;
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej;
- ociepleniu budynku;
- częściowej wymianie pokrycia dachowego na
płaskim dachu.
Na chwilę obecną wykonano audyt energetyczny
budynku, wykonano dokumentację projektową na
podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę
oraz wykonano studium wykonalności inwestycji.
12. Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w Starych Budkowicach

Od 08.10.2015 r. inwestycja w toku będzie nadal
realizowana.

Inwestycja ma na celu całkowite skanalizowanie
9.423.823,93 zł miejscowości Stare Budkowice.
W ramach inwestycji wykonano:

5.434,00 zł

- kompletną dokumentację techniczną oraz
uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę;
- wykonano przyłącz do Ośrodka Zdrowia w Starych
Budkowicach;
- wykonano I etap rozbudowy na ul. Wołczyńskiej i
Targowej oraz ul. Oleskiej;

13. Budowa studni
rezerwowej nr 3 na stacji
uzdatniania wody w
Starych Budkowicach

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

Inwestycja ma celu zabezpieczenie odpowiedniej
202.492,75 zł wydajności wodociągu dla części gminy Murów.

18.518,45 zł

W ramach inwestycji wykonano:
- pełną dokumentację techniczną;
- otwór studzienny nr 3.
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Lp.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

14. Realizacja programu
usuwania azbestu

Inwestycja zakończona
w 2020 roku

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

Inwestycja w toku - będzie
realizowana

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

2015 r. – 2020 r. inwestycja bez efektu
rzeczowego, nie będzie
kontynuowana ze
względu na aspekty
ekonomiczne

17. Budowa sali gimnastycznej Inwestycja realizowana w
w miejscowości Zagwiździe latach 2015 r. – 2020 r.

Koszty
poniesione
w 2020 r.

Całkowity koszt
inwestycji

Wykonane roboty i zaawansowanie prac

Uwagi

Demontaż oraz odbiór wraz z przekazaniem do
5.970,24 zł unieszkodliwienia materiałów budowlanych
zawierających azbest - dotacja w WFOŚiGW

5.970,24 zł

0,00 zł

676,50 zł

295.522,80 zł

186.368,48 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 miała polegać 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.

Roboty inwestycyjne zostały zakończone w 2019
5.003.432,43zł roku, w roku 2020 zostały poniesione koszty na
podłączenie, uruchomienie oraz odbiór techniczny
zbiorników na gaz. Wykonano i zamontowano
tablicę informacyjną. Opłacono nadzór inwestorski
oraz czynności związane z odbiorem inwestycji.

54.213,34 zł

Źródło: Opracowanie własne
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4. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Przedsięwzięcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów w ramach
projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób
dorosłych 2”
Pod szyldem LOWE kryje się projekt edukacyjny dla osób dorosłych z terenu Gminy
Murów. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów (dalej: LOWE w Gminie Murów)
powstał przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu, jednakże swoją działalność
Ośrodek będzie prowadził również w wybranych świetlicach wiejskich i budynkach
użyteczności publicznej na terenie całej gminy. Gmina Murów otrzymała grant na utworzenie
i prowadzenie LOWE w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację
Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa. Grant przyznano gminie w ramach projektu
Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji
edukacyjnej osób dorosłych 2” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
i Edukacji Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem
LOWE jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności
stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na
rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. Realizacja projektu potrwa do
lutego 2023 r., a intencją Grantodawcy jest, aby LOWE stanowiło stałe miejsce dla
mieszkańców, gdzie mogą się realizować, kształcić i doszkalać.
Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”
Gmina Murów przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant
w kwocie 59.994,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Celem projektu był zakup niezbędnego
sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej
w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów. Z otrzymanych pieniędzy Gmina
Murów zakupiła 20 laptopów, 4 tablety i 3 routery, które zostały przekazane do placówek
oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem. Ostatecznym
beneficjentem
sprzętu
zostali
uczniowie,
którzy
w bieżącym roku szkolnym zostali zmuszeni odbywać naukę w trybie zdalnym w warunkach
domowych w związku z wprowadzonym staniem epidemii. Instytucją rozpatrującą wnioski
do projektu "Zdalna Szkoła" było Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Otrzymany w ramach projektu sprzęt został przekazany do placówek:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie: 6 laptopów, 4 tablety, 1 router
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu: 7 laptopów, 1 router
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach: 7 laptopów, 1 router

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Gmina Murów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+" w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w kwocie 45.000,00 zł, stanowiący 100%
wkładu z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do
prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na
odległość na terenie gminy Murów. Z otrzymanych środków Gmina Murów zakupiła laptopy
i urządzenia peryferyjne, które zostały przekazane do placówek oświatowych, zgodnie
ze zgłoszonym przez Dyrektorów szkół zapotrzebowaniem. Ostatecznym beneficjentem
sprzętu zostali uczniowie oraz nauczyciele. Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu
"Zdalna Szkoła+" było Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Otrzymany w ramach projektu sprzęt został przekazany do placówek:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie: 5 laptopów wraz z torbami
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu: 9 laptopów wraz z torbami, 1 modem,
1 pendrive,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach: 5 laptopów wraz z torbami.

Projekt pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na
stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków
w Murowie
Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji
uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków
w Murowie”. W ramach operacji rozbudowana zostanie m.in. sieć kanalizacji sanitarnej
w Starych Budkowicach – sieć budowana będzie na ulicach: Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej.
Dodatkowo wybudowana zostanie studnia rezerwowa na stacji uzdatniania wody w Starych
Budkowicach oraz przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Murowie. Rozpoczęcie
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robót związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano na początek 2021
roku, natomiast pozostałe roboty zaplanowano do wykonania jeszcze w 2020 r.
Kwota przyznanej pomocy to 1.935.893,00zł, która stanowi 63,63% dofinansowania.
Projekt partnerski pn. "Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja,
rozpoznanie i ochrona”
Gmina Murów przystąpiła do projektu partnerskiego pn."Stobrawska wstęga – ostoja
bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”, który ma na celu wzmocnienie
mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk
i gatunków, czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, podniesienie standardu
bazy technicznej i wyposażenia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz przystosowanie
dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej,
a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co
ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie
województwa opolskiego. Gmina Popielów (lider projektu) podpisała umowę
o dofinansowanie w październiku 2020 r. Realizację projektu założono do końca 2021 r.
W ramach projektu oznakowane zostaną trasy edukacyjne rowerowe na odcinku 150 km
poprzez zlecenie malowania znaków na drzewach oraz zakup i montaż tabliczek
i kierunkowskazów na słupkach metalowych. Ponadto wykonane zostaną wiaty oraz
zamontowane zostaną urządzenia edukacyjne, w tym tablice edukacyjne w celu
umożliwienia prowadzenia edukacji ekologicznej na trasach edukacyjnych. Projekt zakłada
również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach której zaplanowano
warsztaty, spotkania informacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Miejscem realizacji
spotkań i szkoleń będą głównie szkoły i przedszkola z terenu gminy Murów. Wartość
zaplanowanych przez gminę Murów zadań to 295.522,80 zł, z czego kwota dofinansowania
utrzymana jest na poziomie 251.194,38zł (85%)
Projekt pn. „Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul.
Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na
termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i
oświetleniowej”
Projekt pn. „Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul.
Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na
termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej
i oświetleniowej” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.2 Efektywność
energetyczna i poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. W ramach projektu założono przebudowę budynku biurowego Urzędu
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Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP oraz budynku PSP w Starych
Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej celem ich termomodernizacji. Termomodernizację
budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie zaplanowano przeprowadzić w 2020 r.,
natomiast prace związane z termomodernizacją w budynku PSP w Starych Budkowicach
zostaną przeprowadzone w 2021 r.
Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie została wstrzymana.
Termomodernizacja budynku PSP będzie polegała na przebudowie systemu grzewczego
i systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji OZE, ociepleniu budynku, wymianie - okien,
drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne. Celem projektu jest
przystosowanie budynków Szkoły do nowej gospodarki energetycznej poprzez głęboką
modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Dzięki projektowi możliwe
będzie zoptymalizowanie kosztów zużycia energii.
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III.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Grunty ogółem stanowiące własność Gminy: 202,5169 [ha]
w tym:

Bukowo
Dębiniec
Grabczok
Grabice
Kały
Młodnik
Murów
Nowe Budkowice
Okoły
Radomierowice
Stare Budkowice
Święciny
Zagwiździe

12,9251 ha,
7,0388 ha,
16,5218 ha,
6,3445 ha,
10,8532 ha,
14,6823 ha,
23,3448 ha,
7,2094 ha,
17,2553 ha,
11,5909 ha,
33,7306 ha,
8,5400 ha,
32,4802 ha.

W 2020 roku dokonano:
1) sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3308 ha i łącznej cenie 79.430,48 zł:
- Radomierowice km 2 dz. 317 o pow. 0,2230 ha, za cenę 3.496,50 zł,
- Zagwiździe km 1 dz 290/2 o pow. 0,2875 ha, za cenę 39.682,48 zł,
- Młodnik km 3 dz 182/36, 183/36 i 187/36 o łącznej pow. 0,1660 ha za cenę 4.919,50 zł,
- Radomierowice km 2 dz 316 o pow. 0,6343 ha za cenę 30.000,00 zł,
- Bukowo km 1 dz 553/204 o pow. 0,0200 ha za cenę 1.332,00 zł.
Ponadto w 2020 roku dokonano nowego pomiaru działki nr 313/170 położonego w obrębie
ewidencyjnym nr 0012 Stare Budkowice z karty mapy 2 (przybyło 0,0013 ha) oraz dokonano
zmiany użytków z Bp na dr na podstawie zawiadomienia o zmianach ewidencji gruntów
i budynków Starostwa Opolskiego.
2) zawarto sześć umów dzierżaw gruntów rolnych oraz pięć umów najmu części
nieruchomości.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna:
Lokale mieszkalne:






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
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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 30 – 1 lokal
Zagwiździe ul. Łubniańska 23 - 2 lokale
Zagwiździe ul. Lipowa 12 – 1 lokal.

Lokale użytkowe:








Murów ul. Dworcowa 3 – dworzec PKP
Murów ul. Wolności 20 – GOPS
Dębiniec ul. Wiejska 36 – 1 lokal
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.

Czynsz za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy ustalany
jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.82.2014 z dnia 22 grudnia
2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Murów.
Dochody z tytułu opłat czynszowych w 2020 roku wynosiły:
1.
2.
3.
4.
5.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe (110 umów)
Czynsze za dzierżawę (29 umów)
Wieczyste użytkowanie (3 umowy)
Opłata z tytułu udostępnienia gruntu (88 umów)
Czynsz za najem gruntu (2 umowy)
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7.154,17 zł
913,68 zł
16.319,68 zł
5.750,34 zł
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IV.

Realizacja polityk, programów i strategii

W Gminie Murów obowiązywały w roku 2020 następujące dokumenty strategiczne:
1. Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023
2. Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Murów na 2020 rok
3. Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. 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
4. Uchwała 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
5. Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r.
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024
6. Uchwała Nr XIII/84/00 z dnia 24 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów,
zmiany Nr VIII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów
z dnia 24 września 2015 r., Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Murów z dnia
15 października 2020 r.
7. Uchwała Nr XXXIV/200/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe, zmiana
Nr XII/79/2015 z dnia 29 października 2015 r.
8. Uchwała Nr XXXIV/199/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego wsi Murów,
9. Uchwała Nr XXXIV/201/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego wsi Stare Budkowice, zmiana
Nr XV/108/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
10. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Murów”
11. Uchwała Nr XXXI/205/10 Rady Gminy Murów z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20102020
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12. Uchwała 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
13. Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
14. Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Murów na lata 2019-2023, zmieniona Uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy
Murów z dnia 19 września 2019 r.
15. Uchwała nr IX/72/2019 Rada Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 r. 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
16. Uchwała Nr XXII/150/2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
17. Uchwała 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
Nr XXI/149/2016 z dnia 28 października 2016r, Nr XIV/103/2019 z dnia 30 grudnia
2019r.
18. Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2020 roku”
19. Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027"
20. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Budkowice na lata 2019 – 2027”
21. Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święciny na
lata 2016 – 2024”
22. Uchwała Nr XXXIV/220/2010 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bukowo na lata 2010 – 2020”
23. Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabczok na lata 2011-2021",
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24. Uchwała Nr XXIX/186/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009r. r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowe Budkowice na lata 2009-2024”,
25. Uchwała Nr XXXIV/221/2010 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radomierowice na lata 2010-2024",
26. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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V.

Uchwały Rady Gminy Murów podjęte w 2020 i ich realizacja:

W 2020 roku odbyło się 10 Sesji Rady Gminy Murów, na których podjęto 65 uchwał.
Tabela 11 Uchwały Rady Gminy Murów podjęte w 2020 roku

LP.

NUMER

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

Funkcjonowanie organów Gminy
1.

XXIV/171/2020 17.12.2020

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji i Rady Gminy Murów

Zatwierdzono plany pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok
2021

Finanse
2.

XV/97/2019

30.12.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023
Gospodarkę finansową Gminy prowadzono zgodnie z
podjętą uchwałą budżetową Gminy Murów na rok 2020
oraz uchwałami zmieniającymi
Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020

3.

XV/98/2019

30.12.2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Murów na rok 2020

4.

XV/107/2020

27.01.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

14.02.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

5.

XVI/115/2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020
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LP.

6.

NUMER

XVI/116/2020

DATA

14.02.2020

7.

XVI/117/2020

14.02.2020

8.

XVII/121/2020

06.05.2020

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki inwestycyjnej

Planowano zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej w kwocie
1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu Gminy Murów w związku z realizacją
zadań inwestycyjnych tj. rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji
uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudowa
oczyszczalni ścieków w Murowie oraz termomodernizację
budynków mienia Gminy – Urzędu Gminy w Murowie oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.
Przedmiotowa pożyczka nie została zaciągnięta, a realizację
zadania przesunięto na 2021 rok

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki płatniczej na realizację
inwestycji

Planowano zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 807.313,00 zł. na
realizację zadań inwestycyjnych tj. termomodernizację
budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul.
Dworcowej oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w
Starych Budkowicach oraz przebudowa oczyszczalni ścieków
w Murowie.
Przedmiotowa pożyczka nie została zaciągnięta

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020 roku
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LP.

NUMER

DATA

9.

XVII/122/2020

06.05.2020

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murów na
lata 2020–2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

10. XVIII/123/2020 28.05.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020 roku

11. XVIII/124/2020 28.05.2020

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych
Budkowicach

Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych
Budkowicach w kwocie 280 000,00 zł na zakup nowego,
średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

12. XIX/127/2020

20.07.2020

w sprawie udzielenia wójtowi Gminy
Murów wotum zaufania

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

13. XIX/128/2020

20.07.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego gminy za rok 2019 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu

14. XIX/129/2020

20.07.2020

w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Murów za rok 2019

Udzielono Wójtowi Gminy Murów absolutorium za 2019 rok

15. XIX/130/2020

20.07.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020 roku

16. XIX/131/2020

20.07.2020

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Murów na
lata 2020–2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
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Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

17. XIX/132/2020

20.07.2020

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Gminy
Murów za rok 2019

Zatwierdzono skonsolidowany bilans gminy Murów

18. XX/137/2020

04.08.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020

19. XX/138/2020

04.08.2020

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Murów na
lata 2020–2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

20. XXI/140/2020

28.09.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020roku

21. XXII/145/2020

15.10.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020 roku

15.10.2020

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murów na
lata 2020–2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

23. XXII/148/2020

15.10.2020

w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku

Określono stawki podatku od nieruchomości oraz
zwolnienia na rok 2021

24. XXIII/154/2020

25.11.2020

22. XXII/146/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020 roku

33

Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

25. XXIV/161/2020 17.12.2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murów na
lata 2021–2024

Uchwała do realizacji w 2021 roku

26. XXIV/162/2020 17.12.2020

w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Murów na rok 2021

Uchwała do realizacji w 2021 roku

27. XXIV/163/2020 17.12.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy
Murów na rok 2020

Zmiana realizacji budżetu Gminy w 2020 roku

28. XXIV/164/2020 17.12.2020

w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Murów na
lata 2020-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

29. XXIV/165/2020 17.12.2020

w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
inwestycyjnego

30. XXIV/166/2020 17.12.2020

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki płatniczej na realizację
inwestycji

34

Planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu
inwestycyjnego na wkład własny w kwocie 2.800.000,00 zł z
przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Gminy Murów w związku z realizacją zadania inwest. pn.:
Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie.
Uchwała do realizacji w przyszłych latach
Planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki płatniczej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 900.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
Gminy Murów w związku z realizacją zadania inwest. pn.:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni
rezerwowej na stacji uzdatniania wody w St.Budkowicach
oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Murowie. Uchwała
do realizacji w 2021 roku

Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

DATA

31. XXIV/167/2020 17.12.2020

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki inwestycyjnej na realizację
inwestycji

Planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie
400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu Gminy Murów w związku z realizacją
zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji
uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudowa
oczyszczalni ścieków w Murowie.
Uchwała do realizacji w 2021 roku

Gospodarka odpadami

32. XV/109/2020

33. XV/110/2020

27.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr
XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia
25 listopada 2019 r w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty

Wprowadzono zmiany w zakresie nieruchomości
niezamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się
domki letniskowe

27.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr
XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia
28 października 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

34. XXII/150/2020

35. XXII/151/2020

36. XXIII/155/2020

37. XXIII/156/2020

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

15.10.2020

w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Murów

Określono szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Murów.
Uchwała do realizacji w 2021 r

15.10.2020

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 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Murów i zagospodarowania
tych odpadów.
Uchwała do realizacji w 2021 r

25.11.2020

w sprawie zmiany uchwały Nr
XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z
dnia 15 października 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Murów

Uszczegółowiono zapisy dotyczące częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

25.11.2020

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

Określono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym w wysokości 22,00 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca.
Uchwała do realizacji w 2021 r

Gospodarka przestrzenna, drogi
38. XIX/135/2020

20.07.2020

nazwy ulicy w miejscowości Kały

Nadano nazwę ul. Parkowa w miejscowości Kały
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Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

39. XXI/144/2020

40. XXII/147/2020

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

28.09.2020

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
drogi gminnej, publicznej

Zaliczono do kategorii drogi gminnej drogę wewnętrzną
położoną w miejscowości Murów

15.10.2020

w sprawie uchwalenia III zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Murów

Uchwalono III zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów do
uchwały

Oświata

41. XXI/143/2020

28.09.2020

w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka
Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów

Został powołany Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (tzw.
LOWE) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu.
Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły i
środowisk lokalnych na rzecz aktywności edukacyjnej
mieszkańców gminy Murów

Pomoc społeczna

42. XV/112/2020

27.01.2020

w sprawie zmiany uchwały Nr
XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia
8 września 2016r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze,
częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu
jednej godziny usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych
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Określono godzinową stawkę odpłatności za usługi
opiekuńcze w 2020 roku w wysokości – 22,00 zł

Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

DATA

TYTUŁ

43. XV/113/2020

27.01.2020

44. XV/114/2020

27.01.2020

45. XXIII/160/2020

25.11.2020

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
zmarłym z terenu Gminy Murów

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu zmarłym z terenu Gminy
Murów
w sprawie gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Uchylono uchwałę Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy
w Murowie z dnia 27 kwietnia 2006r

Przedmiotowym zakresem zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Murowie

Przyjęto gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2021 rok.
Budżet GKRPA na 2021 kształtuje się na poziomie
78 500,00 zł

Mienie gminy

46. XVI/118/2020

14.02.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 10
lat, z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, w trybie
bezprzetargowym

38

Dotyczy nieruchomości gruntowej w miejscowości
Grabczok, dz. nr 269 z k. m. 3

Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

47. XVI/119/2020

48. XVI/120/2020

49. XIX/136/2020

50. XXII/152/2020

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

14.02.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 10
lat, z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, w trybie
bezprzetargowym

Dotyczy części nieruchomości gruntowej w miejscowości
Murów, dz. nr 306/2 z k. m. 2

14.02.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 10
lat, z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, w trybie
bezprzetargowym

Dotyczy nieruchomości gruntowej w miejscowości
Święciny, dz. nr 55 z k. m. 1

20.07.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości na
czas oznaczony do 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
położonej w miejscowości Grabczok

Dotyczy nieruchomości gruntowej w miejscowości
Grabczok dz. 165 k. m. 1

15.10.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości na
czas oznaczony do 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
położonej w miejscowości Grabice

Dotyczy nieruchomości gruntowej, dz. Nr 79/6 k. m. 1 w
miejscowości Grabice
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Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

51. XXII/153/2020

DATA

15.10.2020

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 10
lat, z dotychczasowym dzierżawcą,
której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, w trybie
bezprzetargowym

Dotyczy nieruchomości gruntowej, dz. Nr 51/1 k. m. 1 w
miejscowości Murów

Współpraca w realizacji projektów - porozumienia

52. XIX/133/2020

53. XIX/134/2020

20.07.2020

20.07.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Popielów w
sprawie zasad finansowania w 2020 roku
opieki zapewnianej w klubie dziecięcym
z terenu Gminy Murów

Porozumienie z Gminą Popielów w 2020 roku nie zostało
podpisane, gdyż ostatecznie żadne dziecko z terenu gminy
Murów nie uczęszczało do tamtejszej placówki

w sprawie przejęcia od Powiatu
Opolskiego zadania zarządzania drogami
powiatowymi

W przedmiotowym zakresie zostały podpisane umowy z
Zarządem Powiatu Opolskiego w zakresie wspólnego
sfinansowania i realizacji zadania:
1."Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O
Wołczyn – DW 454 w miejscowości Murów ul. Wolności";
2. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330 O
Chudoba-Zagwiździe w miejscowości Stare Budkowice ”;
3. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1344 O Wołczyn – DW 454 w miejscowości Zagwiździe ul.
Murowska”
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Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

54. XXIV/168/2020 17.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Opole w
sprawie zasad finansowania w 2021 roku
opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z
terenu Gminy Murów

Porozumienie z Miastem Opole zostało podpisane w dniu
30 grudnia 2020 r.
Uchwała do realizacji w 2021 r

55. XXIV/169/2020 17.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w
sprawie zasad finansowania w 2021 roku
opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z
terenu Gminy

Porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki zostało podpisane
30 grudnia 2020 r.
Uchwała do realizacji w 2021 r

Inne

56. XV/108/2020

57. XV/111/2020

27.01.2020

w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3
kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty
targowej

Z uwagi na zmianę inkasenta w sołectwie Stare Budkowice,
istniała konieczność zmiany uchwały w przedmiotowym
zakresie

27.01.2020

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa na rok szkolny
2019/2020

Wymóg ustawowy określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Murów na rok szkolny 2019/2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Murów w 2020 roku”

Przyjęto " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Murów w 2020 roku”

58. XVIII/125/2020 28.05.2020
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Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

DATA

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

59. XVIII/126/2020 28.05.2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych

Ustalono wysokość stawek opłaty za zajęcia pasa
drogowego dróg gminnych w związku ze zmianą przepisów
prawnych w tym zakresie

60. XX/139/2020

04.08.2020

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa na rok szkolny
2020/2021

Wymóg ustawowy określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Murów na rok szkolny 2020/2021

28.09.2020

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia
wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich i
Komisji Rewizyjnej

Przeprowadzono wybory zgodnie z podjętą uchwałą Nr
XXI/141/2020 z dnia 28 września 2020 r

62. XXI/142/2020

28.09.2020

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy
Miejscowości Murów na lata 20202027"

Sołectwo Murów zaktualizowało Plan Odnowy Miejscowości
z uwagi na możliwość realizacji kolejnych założeń w
Programie Odnowy Wsi

63. XXII/149/2020

15.10.2020

w sprawie inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości

W związku ze zmianą sołtysów podjęto uchwałę w sprawie
ustalenia inkasentów podatków na terenie sołectw

25.11.2020

w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania i wysokość nagród za
osiągnięte wyniki sportowe

Określono zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród
za osiągnięte wyniki sportowe

25.11.2020

w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3
kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty
targowej

Z uwagi na zmianę inkasenta w sołectwie Dębiniec i
Zagwiździe, istniała konieczność zmiany uchwały w
przedmiotowym zakresie

61. XXI/141/2020

64. XXIII/157/2020

65. XXIII/158/2020

42

Raport o stanie Gminy Murów
LP.

NUMER

66. XXIII/159/2020

DATA

25.11.2020

67. XXIV/170/2020 17.12.2020

TYTUŁ

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY

w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Murów z
organizacjami pozarządowymi oraz z
innymi podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w
2021 roku

Program będzie realizowany w 2021 roku.
Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację programu wyniesie
255 000,00 złotych

w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIII/157/2020 Rady Gminy Murów z
dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
określenia zasad, trybu przyznawania i
wysokość nagród za osiągnięte wyniki
sportowe

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady
Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r

Źródło: opracowanie własne
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VI.

Część analityczna

1. Planowanie przestrzenne
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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 7 marca 2014r.
pod pozycją 648 z mocą obowiązującą od dnia 21 marca 2014 roku;
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 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
2) Uchwała Rady Gminy Murów nr XXXIV/199/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
ogłoszona 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 7 marca 2014r.
pod pozycją 649 z mocą obowiązującą od dnia 21 marca 2014 roku;
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 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
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.
Gmina Murów uchwałą nr XIII/84/00 Rady Gminy w Murowie z dnia 24 lutego 2000r.
opracowała i przyjęła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Murów. Powyższy dokument został zmieniony trzema uchwałami:
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 Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011r.,
 Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015r.,
 Nr XXII/147/2020 z dnia 15 października 2020r.
Studium stanowi podstawę do opracowania zmian w obowiązujących planach
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzonych zmian. W roku 2021 planuje
się przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Murów w zakresie poszerzenia terenów przemysłowych firmy Vitroterm
oraz wniosków indywidualnych na potrzeby budownictwa indywidualnego z poszerzeniem
zapisów przeznaczenia uzupełniającego, jak i mieszkalnictwa wielorodzinnego
z poszerzeniem zapisów przeznaczenia uzupełniającego.
W związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla większości
terenów gminy, wydaje się decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje najczęściej dotyczącą
budowy domów jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W roku
2020 wydano 23 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
W roku 2020 wydano również cztery decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego.
2. Infrastruktura drogowa i transportowa
Gmina Murów położona jest poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa
i kraju. Najbliższe drogi tej rangi przebiegają przez gminy sąsiadujące.
Sieć drogowa w Gminie Murów:
1. Drogi powiatowe 62,19 km - 12 dróg,
2. Drogi gminne

49,00 km, w tym drogi asfaltowe - 32 km, drogi gruntowe - 17 km.

W ciągu dróg publicznych występują również 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 Czarna Woda – ciek wodny.
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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, Tuły (Dębiniec)
oraz Laskowice Oleskie (Nowe Budkowice).
 Linia kolejowa 301: Opole - Jełowa - Namysłów, jednotorowa, niezelektryfikowana, łączy
Opole z Namysłowem. Jest nieczynna 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, która do tej pory nie
skorzystała z tej bocznicy. Dalej jest nieprzejezdna; od miejscowości Jastrzębie do
Namysłowa ruch został utrzymany ze względu na odcinek służący obronności kraju.

3. Gospodarka odpadami komunalnymi
System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Murów obejmuje
nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe. Na terenie Gminy Murów wszyscy
właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyrazili zgody na przystąpienie do gminnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Stawki przedstawiały się w następujący sposób:
1. dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
miesięczna stawka za pojemnik/worek:
- typ 1100 (pojemność 1100 l) – 54,00 zł;
- typ 240 (pojemność 240 l) – 33,80 zł;
- typ 120 i mniejsze (pojemność 120 l) – 16,90 zł.
2. dla nieruchomości zamieszkałych stawka wynosiła 17,00 zł od jednej osoby. Właścicieli
nieruchomości, którzy zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik i kompostują
w nim bioodpdy korzystają z ulgi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości.
Wszyscy mieszkańcy Gminy Murów są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych.
W zamian za uiszczoną opłatę właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą wystawić
dowolną ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych.
Na dzień 31.12.2020 r. gminny system gospodarki odpadami komunalnymi obejmował 4.016
osób - 1.739 punktów adresowych, w tym 1 628 nieruchomości zamieszkałych, 13 wspólnot
mieszkaniowych oraz 98 nieruchomości niezamieszkałych.
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Na terenie gminy Murów odpady komunalne odbierane są w postaci zmieszanej oraz
selektywnej. Mieszkańcy w ramach obowiązującego systemu mogą wystawiać odpady
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.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od stycznia 2020 r. na terenie Gminy Murów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Murowie przy ul. Lipowej (przy
istniejącej oczyszczalni ścieków).
Z PSZOK mogą korzystać osoby, które zamieszkują na terenie Gminy Murów i złożyły
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmował następujące rodzaje
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:
 opakowania z papieru, papier i tektura,
 opakowania z tworzyw sztucznych,
 opakowania ze szkła, szkło,
 zużyte opony,
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 odpadowa papa,
 odzież,
 tekstylia,
 lampy fluorescencyjne i odpady zawierające rtęć,
 urządzenia zawierające freony,
 przeterminowane leki,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte baterie i akumulatory,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady ulegające biodegradacji,
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
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i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki.
Wszystkie zebrane odpady gromadzone są na terenie obiektu w odpowiednich
pojemnikach i kontenerach, przystosowanych do rodzaju magazynowanych odpadów,
a sposób ich przechowywania zapewniał możliwość ich dalszego zagospodarowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Murowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontener typu KP-33 otwarty (na odpady wielkogabarytowe) wraz ze zwijaną plandeką do
transportu samochodami z urządzeniem hakowym (1 szt.),
kontener typu KP-17 otwarty ze zwijaną plandeką do transportu samochodami
z urządzeniem hakowym (1 szt.),
kontener typu KP-7 zamknięty w wersji uniwersalnej: hakowo-bramowej (2 szt.),
kontener typu KP-4 na gruz, otwarty, w wersji uniwersalnej: hakowo-bramowej (1 szt.),
pojemnik 1 100 l, z tworzywa (3 szt.),
pojemnik 240 l, z tworzywa (3 szt),
pojemnik 120 l, z tworzywa (14 szt.).

Pojemniki i kontenery stanowią własność Gminy Murów.
Na terenie Gminy Murów prowadzono również zbiórki:
1. zużytych baterii – w specjalnych pojemnikach rozstawionych w placówkach oświatowych
na terenie Gminy, w Urzędzie Gminy oraz punktach handlowych.
2. przeterminowanych leków – w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach.
Koszty poniesione w 2020 roku w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wynosiły 1.025.102,27 zł.
Na podstawie złożonych sprawozdań, na terenie Gminy Murów w 2020 r. zebrano
1.891,6620 Mg odpadów, w tym 187,6400 Mg odpadów budowlanych (w 2019 r. 1.666,6350
Mg, budowlane 37,4000 Mg).
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia - 81,13 % (w 2019 r. 76,67%).
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 % (w 2019 r. 93,58 %).
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania - 26,94% (w 2019 r. 50,63%).
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4. Usuwanie azbestu
W ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Murów na lata 2009-2032" w 2020 roku usunięto z terenu gminy 6,91 Mg azbestu
z 7 nieruchomości (w roku 2019 - 17,21 Mg z 16 nieruchomości).
Wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 5.970,24 zł zostały w całości
sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
5. Gospodarka wodno-ściekowa
Eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Murów jest Przedsiębiorstwo
Wodociągowe "Prowod" Spółka z o.o. z siedzibą w Kup ul.Rynek 4.
Na terenie Gminy Murów znajdują się:
1. dwie stacje uzdatniania wody w miejscowości Stare Budkowice oraz Radomierowice,
2. cztery studnie wiercone (ujęcia wody) - 2 w miejscowości Stare Budkowice oraz
2 w miejscowości Młodnik,
3. sieć wodociągowa ogółem o długości 86,67 km, z tego 81,38 km stanowi własność
Gminy Murów, pozostała znajduje się na mieniu Spółki ze względu na trwałość
projektu dot. Budowy wodociągu w Święcinach, która była powierzona Spółce do
realizacji
4. przyłącza wodociągowe wg ewidencji 38,46 km/ - 1.450 szt,
5. ilość rozliczanych odbiorców usług wodociągowych, wg budynków-1.560 szt.
6. hydranty

342 szt.,

7. oczyszczalnia ścieków SUPERBOS w miejscowości Murów,
8. sieć kanalizacji sanitarnej
9. przyłącza kanalizacyjne wg ewidencji

28,27 km,
11,7 km / 493 szt,

10. ilość rozliczanych odbiorców kanalizacji sanitarnej wg przyłączy 493 szt,
11. przesyłowe przepompownie ścieków

9 szt,

12. przydomowe przepompownie ścieków

243 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.
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Stare Budkowice zaopatruje w wodę
miejscowości Stare Budkowice, Murów, Zagwiździe, Grabczok, Nowe Budkowice, Dębiniec,
Kały, Wojszyn i Morcinek.
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Tabela 12 Stan ewidencyjny wodociągu publicznego Stare Budkowice

Długość sieci
wodociągowej
(m)

Stare
Budkowice
Nowe
Budkowice
Murów
Dębiniec
Kały
Zagwiździe
Grabczok
Wojszyn
Morcinek
Okoły
Czarna Woda

Długość przyłączy
wodociągowych
(m)

Ilość przyłączy
wodociągowych
(szt)

Ilość
hydrantów (szt)

17.719

8.155

332

69

3.575

2.301

104

24

5.958
4.223
5.195
11.800
3.109
2.051
319
3.777
2.099

4.986
2.763
3.952
6.061
2.441
894
470
587
260

213
108
114
231
75
17
19
23
10

41
20
30
47
17
5
3
6
4

Źródło: opracowanie własne

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Radomierowice zaopatruje w wodę
miejscowości Młodnik, Radomierowice, Bukowo, Nowa Bogacica, Grabice i Święciny.
Tabela 13 Stan ewidencyjny wodociągu publicznego Radomierowice

Radomierowice
Młodnik
Bukowo
Grabice
Święciny

Długość sieci
wodociągowej (m)
2.963
2.100
9.374
6.493
5.915

Długość przyłączy
wodociągowych (m)
1.482
686
2.027
1.058
334

Ilość przyłączy
wodociągowych (szt)
65
22
67
30
18

Ilość hydrantów
(szt)
17
6
19
12
22

Źródło: opracowanie własne

W roku 2020 Spółka wyprodukowała 187.733m³ wody ( w 2019 r. - 211.341 m3), na
co składa się
1) produkcja SUW w Starych Budkowicach – 162 482 m³ ( w 2019 r. - 186 534 m3)
2) produkcja SUW w Radomierowicach – 25 251 m³ ( w 2019 r. - 24 897 m3).
Ścieki w Gminie Murów są odprowadzane do Oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
"Superbos" w miejscowości Murów.
Ponadto w skład obiektów kanalizacji sanitarnej wchodzą:


przepompownia pośrednia sieciowa w miejscowości Murów ul. Kolejowa.
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przepompownia pośrednia sieciowa w miejscowości Murów, teren zakładu
„Vitroterm” – Murów S.A. ul. Wolności 33,



przepompownia pośrednia sieciowa w miejscowości Murów teren zakładu „Stora
Enso Wood Products – Murów ul. Wolności 4,




przepompownia pośrednia sieciowa w miejscowości Zagwiździe,
5 przesyłowych przepompowni ścieków w Starych Budkowicach.

Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Murów :
Miejscowość Murów
- długość sieci kanalizacyjnej

- 9 501 m

- długość przyłączy kanalizacyjnych

- 4 623 m

- ilość przyłączy kanalizacyjnych:
- grawitacyjnych
- 202 szt.
(w tym 13 wspólnot mieszkaniowych, 334 odbiorców- domów mieszkalnych)
- ciśnieniowych

-

28 szt.

Miejscowość Zagwiździe
- długość sieci kanalizacyjnej

- 10 359 m

- długość przyłączy kanalizacyjnych

-

5.740 m

- ilość przyłączy kanalizacyjnych
ciśnieniowych

-

215 szt.

Miejscowość Stare Budkowice
- długość sieci kanalizacyjnej

- 8.408 m

- ilość przyłączy kanalizacyjnych:

- 74 szt

- w tym grawitacyjnych:

- 38 szt.

Ilość oczyszczonych ścieków w roku 2020 wyniosła: 183.665 m³ ( w roku 2019 - 130.313 m3).
Ilość sprzedaży ścieków (odebranych od odbiorców) wyniosła 56.914 m³.
6. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
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
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sprzętem poszczególnych jednostek. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Ochotniczych Straży
Pożarnych wzrasta bezpieczeństwo ochrony przeciwpożarowej Gminy Murów.
Alarmowanie wszystkich jednostek odbywa się na bazie systemu PLATAN
posługującego się łącznością analogową. System oparty jest na sieci stacji obiektowych DSP50, 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 w latach 2018 - 2020 dokonano wymiany starych stacji obiektowych
w jednostkach – za wyjątkiem OSP Bukowo, gdzie przegląd nie wykazał potrzeby wymiany.
Dwie z sześciu stacji obiektowych są udostępnione przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasadzie umowy użyczenia
/w budynku Urzędu Gminy Murów ul.Dworcowa 2 oraz OSP Grabczok/. Cztery stacje
wyposażone są w urządzenia DTG umożliwiające alarmowanie strażaków ochotników przy
pomocy wiadomości tekstowej sms wysyłanej w chwili uruchomienia syreny.
W roku 2020 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.

Tabela 14 Struktura jednostek OSP w Gminie Murów

Jednostka OSP

Liczba członków
OSP ogółem
(zwyczajni,
honorowi,
wspierający)

Liczba członków,
którzy mogą
wziąć udział w
akcjach
ratowniczogaśniczych

Liczba wyjazdów
do zdarzeń w
2020 roku

Samochody
pożarnicze

153

89

102

9

Ogółem
Źródło: opracowanie własne

Jednostki OSP Stare Budkowice i OSP Zagwiździe są włączone również do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a ich centralne położenie umożliwia sprawne reagowanie
na zdarzenia z terenu Gminy Murów.
Na utrzymanie działalności przeciwpożarowej w roku 2020 wydatkowano z budżetu
gminy środki w wysokości 432.807,46 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 280.000,00 zł dla
OSP Stare Budkowice na zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
Całkowity koszt zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Stare Budkowice wynosił
800.730,00 zł, w tym:
 dotacja Gminy Murów - 280.000,00 zł,
 dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (MSWiA) - 380.000,00 zł,
 dofinansowanie przekazane przez zakłady ubezpieczeń - 130.000,00 zł,
 środki własne OSP - 10.730,00 zł.
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Wyposażenie OSP w samochody gaśnicze:
OSP Bukowo - średni samochód gaśniczy Star 244 (pozyskany z OSP Stare Budkowice),
OSP Radomierowice - ciężki samochód gaśniczy Jelcz 422 oraz lekki samochód
techniczny Opel Vivaro,
OSP Grabczok - lekki samochód VW Transporter,
OSP Murów - średni samochód Steyer,
OSP Stare Budkowice - średni samochód gaśniczy Man oraz lekki samochód techniczny
Fiat Ducato,
OSP Zagwiździe - ciężki samochód gaśniczy Iveco oraz lekki samochód techniczny
VW Transporter.

Zarządzanie 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.
COVID19
Rok 2020 postawił przed samorządem Gminy Murów nowe wyzwanie jakim jest
pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Kilkukrotnie spotykał się Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego aby omawiać bieżącą sytuację i wyznaczać cele dalszych, skoordynowanych
działań na terenie gminy. Wielokrotnie dostosowywano pracę urzędu do panującej sytuacji
epidemiologicznej poprzez ograniczanie ilości petentów przebywających na terenie urzędu
i pracę dwuzmianową. Pracownicy posiadali nieograniczony dostęp do środków
dezynfekujących, a także ochrony osobistej w postaci maseczek jednorazowych oraz
rękawiczek. W początkowej fazie epidemii ozonowano również dokumenty dostarczane do
urzędu przez pocztę i klientów.
Wyznaczono miejsca do obsługi interesantów, z przeźroczystą przegrodą, która przy
prawidłowym korzystaniu ze stanowiska pozwalała na częściowe osłonięcie pracownika
urzędu od obsługiwanej osoby.
Zakupiono również środki niezbędne do działań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w postaci maseczek jednorazowych, maseczek FFP3, gogli ochronnych, kombinezonów
w tym również wysokiej klasy ochronnej, rękawiczki jednorazowe, worki na odpady
medyczne i płyny dezynfekujące.
W okresie epidemii zwłaszcza na jej początku, kiedy wszyscy zaleźli się w zupełnie nowej
sytuacji, prowadzono intensywne kampanie informacyjne, adresowane do mieszkańców
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Gminy Murów, mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
których treść polegała głównie na uświadamianiu konieczności stosowania się przez
mieszkańców gminy do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz obostrzeń rządowych.
7. Opieka nad zabytkami
Gminna Ewidencja Zabytków zawiera 914 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.
W roku 2020 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował usunięcie
z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Murów 114 obiektów.
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 plebanię 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.
Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków, w tym przypadku Opolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu.
Tabela 15 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

2.

Murów

Dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 3

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
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L.p.

Miejscowość

6.

Zagwiździe

7.

Zagwiździe

8.

Zagwiździe

9.

Zagwiździe

10.

Zagwiździe

11.

Zagwiździe

Obiekt

Numer rejestru

Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami:
odlewnia, 1839, XIX, XX
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami:
magazyn przy odlewni, I poł. XIX w.
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami:
młotownia, 1806
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami:
magazyn przy młotowni, 1802
Huta żelaza wraz z kanałami i przepustami:
pozostałości przycinarki
Budynek Nadleśnictwa, ul. Grabicka 3

1879/67 z 26.05.1967
1879/67 z 26.05.1967
1879/67 z 26.05.1967
1879/67 z 26.05.1967
1879/67 z 26.05.1967
2206/90 z 11.01.1990

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tabela 16 Wykaz obiektów ruchomych wpisanych do rejestru zabytków

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Numer rejestru

1.

Murów

Rzeźba Św. Jan Nepomucen w kapliczce

2.

Nowe Budkowice

Wyposażenie kapliczki

3.

Radomierowice

4.

Stare Budkowice

5.

Zagwiździe

Wyposażenie kościoła filialnego pw.
Wniebowzięcia NMP
Zespół zabytków ruchomych z kościoła
parafialnego pw. św. Rocha
Wyposażenie z kościoła parafialnego pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ks.B.t.V-799/89 04.12.1989
Ks.B.t.VI-901/1-8/93
05.03.1993
Ks.B.t.IV-314/1-5/15
25.02.2015
Ks.B.t.IV-698/1-10/77
24.09.1977
Ks.B.t.III-269/1-26/13
31.01.2013

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tabela 17 Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków

L.p.
1.

Miejscowość
Murów

Obiekt
Grodzisko
średniowieczne
stanowisko nr 8

Numer rejestru
(XIII-XV),

A-409/75

Źródło: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca Gminy Murów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2020 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 2020 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 2020 r. z budżetu gminy Murów udzielono dotacji na kwotę 315.000,00 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 170.000,00 zł.
Gminne Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe
Na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć
treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących
środowisko lokalne pod tytułem: „Żyj aktywnie i zdrowo- od smyka do zawodnika” otrzymało
dotacje w kwocie 90 000,00 zł.
Celem realizacji zadania publicznego Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”
w Murowie było upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Gminy Murów.
Zakładane rezultaty nie zostały w pełni osiągnięte. Od miesiąca marca 2020 r. na terenie
kraju wprowadzono ograniczenia związane z pandemią koronawirusa COVID -19. Zamknięte
zostały obiekty sportowe, nie odbyła się runda wiosenna rozgrywek ligowych OZPN-u sezonu
2019/2020. Wprowadzono nauczanie zdalne w szkołach, co spowodowało, że nie odbyły się
rozgrywki szkolne i międzyszkolne. Przed rundą jesienną została zawieszona działalność LZS
Radomierowice. Po otrzymaniu zgody odbyły się treningi szkółki wspierającej AMS „Unia
Murów”, oraz treningi i mecze drużyny seniorów LZS Stare Budkowice.
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9. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Murów w 2020 roku została przeznaczona kwota 15.112,34 zł,
w tym:




209,42 zł dokarmianie bezdomnych zwierząt
2.800,00 zł odławianie i transport bezdomnych zwierząt
5.280,00 zł przyjęcie zwierząt do schroniska (w tym opieka weterynaryjna, leczenie,
kastracje, szczepienia, odrobaczenia )
 4.600,00 zł sterylizacja
 1.792,92 zł doraźna opieka w przypadku wypadków i zdarzeń losowych (operacja)

270,00 zł utylizacja martwych zwierząt

160,00 zł znakowanie psów
Do schroniska w roku 2020 trafiło 4 psy i 1 kotka, 3 psy i 1 kotka znalazły swój nowy dom.
 31 kotek zostało poddane sterylizacji,
 10 kastracji kocurów,
 5 kastracji psa
 2 operacje kotów
 8 psów zostało oznakowanych.
W roku 2020 Gmina Murów podpisała umowę ze schroniskiem „Fundacja S.O.S dla
zwierząt” z siedzibą w Chorzowie, dotyczącą zapewnienia miejsca i opieki w schronisku
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Murów. Schronisko to świadczyło usługi
weterynaryjne nad przyjmowanymi i przebywającymi w schronisku zwierzętami. W roku
2020 Gmina Murów podpisała także umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowe „GABI” z Żędowic. Firma ta
posiada zezwolenie do przewożenia zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Strzelcach Opolskich oraz zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy
Murów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydane przez Wójta
Gminy Murów.

10. 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 VItych.
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Na terenie gminy zarejestrowanych jest 624 podatników podatku rolnego.
Tabela 18 Liczba gospodarstw rolnych

Lp.

Zakres powierzchni (ha)

Liczba gospodarstw

1.

1,00 - 1,49

139

2.

1,50 - 1,99

114

3.

2,00 - 2,99

150

4.

3,00 - 4,99

112

5.

5,00 - 6,99

29

6.

7,00 - 9,99

22

7.

10,00 - 14,99

21

8.

15,00 - 19,99

13

9.

20,00 - 29,99

13

10.

30,00 - 49,99

8

11.

50,00 - 99,99

3

12.

100,00 i powyżej

0

Razem

624

Źródło: Opracowanie własne

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom
W I półroczu 2020 roku złożone zostały 63 wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę
55.693,62 zł.
W II półroczu złożono 148 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 105.077,82 zł.
Szacowanie szkód w rolnictwie
Komisja powołana przez Wojewodę, w siedmioosobowym składzie szacowała szkody
wyrządzone przez warunki atmosferyczne w Gminie Murów, w roku sprawozdawczym
wpłynęło 6 wniosków. Dzięki pracy komisji i wnikliwej analizie mieszkańcy Gminy na
podstawie protokołów mogli starać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o udzielenie pomocy finansowej oraz:
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- nisko-oprocentowane kredyty,
- prolongaty spłat kredytów,
- ulgi w składkach KRUS itp.
11. Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
W 2020 roku było prowadzone jedno postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pt: ’’Rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych na terenie
zakładu ,, VITROTERM – MURÓW’’S.A. 46 -030 Murów, ul. Wolności 33 realizowanego na
działkach ewidencyjnych nr. 346/24, 347/8, 348/2, 349/1, 352/22, 346/12, 348/6, 352/21
km 2 obręb Murów.

Monitoring składowiska odpadów w Starych Budkowicach
Wydatki poniesione przez Gminę Murów na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów
w Starych Budkowicach wyniosły w roku sprawozdawczym 4627,00 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).

Kontrola wydawania pozwoleń na wycinkę drzew przez mieszkańców
Zgłoszenia wycinki drzew 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.
W roku sprawozdawczym 2020 postępowanie administracyjne związane z wycinką drzew
prowadzono w 60 sprawach, które zakończyły się wydaniem:



6 decyzji,
1 zmiana decyzji,
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4 przekazanie pisma według kompetencji,
16 braków sprzeciwu,
33 milcząca zgoda.

12. 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 31.12.2020 r. działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło
253 przedsiębiorców (31.12.2019r. - 253 ) w tym:
Tabela 19 Zestawienie przedsiębiorców na terenie gminy Murów wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Miejscowość

Liczba przedsiębiorców

Murów

53

Zagwiździe

39

Stare Budkowice

53

Nowe Budkowice

21

Kały

17

Radomierowice

14

Grabczok

15

Dębiniec

10

Bukowo

10

Młodnik

5

Okoły

5

Święciny

4

Wojszyn

2

Morcinek

3

Kęszyce

1

Bożejów

1

Źródło: Opracowanie własne
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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,
W 2020 r. sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (placówki
handlowe) prowadzona była w 10 punktach, zgodnie z poniższym wykazem:
Tabela 20 Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Lp.

Miejscowość

1.
Bukowo
2.
Dębiniec
3.
Murów
4.
Nowe Budkowice
5.
Radomierowice
6.
Stare Budkowice
7.
Zagwiździe
SUMA

Liczba punktów handlu detalicznego
ze sprzedażą alkoholu
1
1
2
1
1
3
1
10

Źródło: Opracowanie własne

W 2020 r. na terenie gminy zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia poza
miejscem sprzedaży (placówki gastronomiczne) posiadało 5 punktów. Ze względu na
obostrzenia wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 sprzedaż napojów
alkoholowych w tych punktach mogła być prowadzona w ograniczonym czasie. Z tego
powodu sprzedaż była prowadzona jedynie w 4 placówkach, zgodnie z poniższym
zestawieniem.
Tabela 21 Wykaz punktów gastronomicznych w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.

Miejscowość

1.
Bożejów
2.
Murów
3.
Stare Budkowice
SUMA

Liczba punktów handlu detalicznego
prowadząca sprzedaż alkoholu
1
1
2
4

Źródło: Opracowanie własne

W 2020 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlu
detalicznego oraz 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
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gastronomicznych. Ponadto wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów
alkoholowych.
13. Pomoc 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 2020 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Główne zadania realizowane to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresy ustawy o pomocy społecznej,
Kierowanie osób do domów pomocy społecznej,
Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
Przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego (500 +),
Przyjmowanie wniosków w ramach koordynacji świadczeń i przekazywania ich do
Urzędu Wojewódzkiego,
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów
(stypendia),
Wydawanie „Karty Dużej Rodziny”,
Przyjmowanie wniosków na Opolską Kartę Rodziny i Seniora,
Prowadzenie dokumentacji w zakresie prac społecznie użytecznych,
Obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
Kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Murowie,
Realizacja programu rządowego „Dobry start” – wyprawka dla ucznia.

Zasiłki celowe i celowe specjalne
Zasiłki celowe w 2020r. otrzymało - 87 osób (w roku 2019 - 66 osób).
Opłacono pogrzeb Obywatela Ukrainy, 3 osobom bezdomnym z terenu Gminy Murów
opłacono pobyt w schroniskach.
Wydatki na zadanie finansowane były w całości ze środków własnych gminy, wyniosły:
54.870,83 zł (w roku 2019 -42.364,08 zł - wzrost o 29,5 %).
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Zasiłki okresowe
Zasiłki okresowe w 2020 roku wypłacono dla 41 osób, udzielono 301 świadczeń (w roku
2019r. 47 osób, 281 świadczeń).
Wydatkowano kwotę 93.567,45 zł (w roku 2019 -92.736,86 zł, spadek o 0,89 %). Całość
finansowana ze środków zleconych.
Zasiłki stałe
Zasiłek stały w 2020 roku pobierały 24 osoby, udzielono 240 świadczeń (w 2019r.
- 23 osoby, 230 świadczeń).
Wydatkowano kwotę 129.982,00 zł,(w roku 2019 -133.467,71 zł, wzrost o 2,68 %).
Środki finansowe w całości pochodziły od Wojewody Opolskiego.
Program Wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"- realizowany był w latach
2019 – 2023
W 2020r. w ramach w/w programu, pomocą w formie bezpłatnych posiłków w przedszkolach
i szkołach objętych było 37 uczniów (w 2019r. - 48 uczniów). Pomocą finansową w ramach
programu objęte były 24 rodziny, udzielono 73 świadczeń, (w roku 2019 - 32 rodziny,
86 świadczeń).
Koszt zadania to kwota: 30.011,40 zł (w roku 2019 -44.405,00 zł), z tego środki finansowe
w kwocie: 18.000,00 zł otrzymano od Wojewody Opolskiego, pozostała część środków
finansowych w kwocie: 12.011,40 zł to środki własne gminy.
Organizacja prac społecznie-użytecznych
W okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2020r. zorganizowano dla osób korzystających
z pomocy społecznej prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie.
Wydatkowano kwotę: 4.277,10 zł (w 2019r. - 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 - 21 osoby (2019r. - 23 osoby). Wydatkowano kwotę 11.104,19 zł (w 2019r.
12.012,06 zł). Środki finansowe pochodziły w całości od Wojewody Opolskiego.
Usługi opiekuńcze
Z tej formy pomocy w 2020r. skorzystało 7 osób (w 2019 roku - 8 osób). Wydatkowano
kwotę 1.708,00 zł (w 2019r. - 51.730,00 zł). Środki finansowe na pokrycie zadania pochodziły
ze środków własnych gminy.
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Domy Pomocy Społecznej
W 2020 r. tą formą pomocy objęto 9 osób (w 2019 roku - 13 osób). Wydatkowano kwotę:
183.405,00 zł (w 2019 roku - 261.429,78 zł). Środki finansowe w całości pochodziły ze
środków własnych gminy.
Zadania realizowane w ramach ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.
Z tytułu pobytu trójki dzieci w rodzinach zastępczych poniesiono koszty 8.229,70 zł ( w 2019
roku - 10.164,13 zł) oraz za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka kwota 14.104,54
Świadczenia rodzinne
Wydatki w ogólnej kwocie 1.161.932,60 zł zostały wypłacone na świadczenia rodzinne dla
234 uprawnionych rodzin /651 osoby/, (w 2019 roku - 1.177.833,03 zł, 258 rodzin, 404
osoby). W ramach świadczeń rodzinnych, wydatkowano środki 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.

Świadczenia wychowawcze
W 2020 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 449 rodzin. Udzielono 7968 świadczenia na łączną kwotę: 3.990.996,04 zł, (w roku 2019 - 458 rodzin, 6192
świadczenia, kwota 3.116.933,16 zł).
Program "Dobry Start"
Program „Dobry start” to wyprawka szkolna. Programem objęto 482 dzieci, kwota
wypłaconych świadczeń to 144.600,00 zł, ( w roku 2019 - 503 dzieci, kwota - 150.900,00 zł).
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
W roku 2020 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę: 11.449,58 zł.
Wypłacono dodatki energetyczne dla 4 rodzin na kwotę: 722,67 zł.
(W 2019 roku na dodatki mieszkaniowe wypłacono 11.942,76 zł, a na dodatki energetyczne
707,45 zł).
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Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
W 2020 r. wydano 9 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do ubezpieczenia
(w 2019 roku 21 decyzji).
Karta Dużej Rodziny
Program ten jest programem ogólnopolskim i dotyczy przywilejów na terenie całej Polski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie w 2020r. wydał Karty Dużej Rodziny
58 osobom (w 2019 roku - 150 osób).
Pomoc materialna dla uczniów
W 2020 roku wypłacono stypendium szkolne dla 36 uczniów, w kwocie 18.241,53 zł (w roku
2019 - 46 uczniów, kwota - 27.610,45 zł).
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 2020r. Ośrodek przyjął 3 wnioski dla 7 osób (w 2019
roku - 75 wniosków dla 140 osób).
Inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2020r. dla podopiecznych oraz społeczności lokalnej 1 raz na dwa miesiące można było
skorzystać z usług lekarza psychiatry w ramach NFZ. Psychiatra objazdowy odwiedzał
również mieszkańców Gminy, którzy zamówili wizytę domową. Z usług tych skorzystało ok.
40 mieszkańców Gminy Murów.
Z uruchomionego w 2019r. cateringu objazdowego z dowozem obiadów do miejsca
zamieszkania skorzystało ok. 50 mieszkańców naszej Gminy. W ramach tej usługi mieszkańcy
mieli możliwość zakupienia obiadów w firmie cateringowej.
Z okazji 90 i 95-lecia urodzin zakupiono i wręczono upominki oraz kwiaty dla
10 mieszkańców Gminy Murów.
Przystąpiono do projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających
osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach w/w projektu:
 w miesiącu kwietniu i maju 35 osób niesamodzielnych zostało objętych dożywianiem
/przez 7 dni w tygodniu dostarczany był ciepły posiłek/, w miesiącu grudniu z takiej formy
pomocy skorzystało 33 osób;
 w miesiącu kwietniu i maju 34 osoby zostały objęte wsparciem „Marszałkowskiego
Kuriera Społecznego” tj., sprawiania zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz
leków, innej doraźnej pomocy;
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 dla 100 starszych i niesamodzielnych mieszkańców otrzymano 100 zestawów ochronnych
(maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, ulotki informacyjnej dot. COVID-19);
 otrzymano 200 szt. „Kopert życia” (skierowane są przede wszystkim do osób starszych,
samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów a pośrednio
dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora).
GOPS pomagał w rekrutacji projektu skierowanego do mieszkańców gminy - „Usługi
sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Działania polegały na
promocji, pomocy w wypełnianiu dokumentów.
Ośrodek przystąpił do programu rządowego „Korpus solidarnościowy z seniorami” –
poszukiwanie wolontariuszy, działania pomocowe na rzecz osób starszych, samotnych które
ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Ze
wsparcia skorzystało 30 osób.
Przystąpiono do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
podprogram 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Pomoc żywnościowa dystrybuowana była przez Bank Żywności w Opolu
z siedzibą w Luboszycach do Organizacji Partnerskiej Lokalnej na terenie województwa
opolskiego. Z pomocy skorzystało 158 mieszkańców gminy.

14. Oświata
Gmina Murów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych oraz
dwóch przedszkoli:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu,
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.
W Gminie Murów w 2020 roku nie funkcjonowały szkoły i przedszkola niepubliczne.
Tabela 22 Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę

Liczba uczniów/wychowanków
2019
2020
127
129
118
120
64
64
309
313
57
54
92
96
32
37
149
150
458
463

Nazwa jednostki
PSP Murów
PSP Stare Budkowice
PSP Zagwiździe
Razem szkoły
PP Stare Budkowice
PP Murów
w tym Oddział Zagwiździe
Razem przedszkola
Razem liczba uczniów/wychowanków
Źródło: Opracowanie własne
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W roku 2020 do przedszkoli uczęszczało 150 dzieci:





rocznik 2014
rocznik 2015
rocznik 2016
rocznik 2017

35,
38,
29,
48.

Struktura zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych:
Tabela 23 Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Jednostka/stopień
awansu
zawodowego

Stażyści
(etaty)

PSP Murów

Kontraktowi
(etaty)

Mianowani
(etaty)

Dyplomowani
(etaty)

Łącznie

14,29

15,07

9,45

14,84

9,23

14,64

0,78

PSP Stare
Budkowice

1

2,5

PSP Zagwiździe

1,89

5,41

PP Stare
Budkowice

1

0,06

1

3,35

5,41

PP Murów

0,14

2,11

1

4,5

7,75

Łącznie

2,14

10,86

3,89

40,82

57,71

Źródło: opracowanie własne

Struktura zatrudnienia pracowników obsługi w placówkach oświatowych:
Tabela 24 Struktura zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach w 2020 roku

Stanowisko
/Jednostka

PSP
Murów

Intendent
(etaty)

Kucharka
/pomoc
kucharki
(etaty)

0,5

1,5

Pomoc
n-la
(etaty)

Woźna
(etaty)

palacz konserw.
(etaty)

Sekretarz
Szkoły
/Referent

Łącznie

3,5

0,5

1,5

7,5

3

1

1

5

PSP Stare
Budkowice
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Stanowisko
/Jednostka

Intendent
(etaty)

Kucharka
/pomoc
kucharki
(etaty)

Pomoc
n-la
(etaty)

Woźna
(etaty)

palacz konserw.
(etaty)

Sekretarz
Szkoły
/Referent

Łącznie

2

1

1

4

PSP
Zagwiździe
PP Stare
Budkowice

1

2

1

2

1

7

PP Murów

1

3,25

1,88

2,5

1

9,63

Razem

2,5

6,75

2,88

13

4,5

3,5

33,13

Źródło: Opracowanie własne

Dofinansowanie oświaty oraz wydatki:
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu
państwa.
Tabela 25 Kwota subwencji

Rok

PP Murów

2019

127.911,78

2020

122.380,45

PP Stare
Budkowice

PSP Murów

PSP Stare
Budkowice

PSP
Zagwiździe

Ogółem

147.314,83

1.935.168,08

1.426.937,13

1.010.270,05

4.647.601,87

121.116,74

1.793.573,05

1.818.793,01

1.106.272,73

4.941.636,22

Źródło: opracowanie własne

Tabela 26 Kwota dotacji

Rok

PP Murów

PP Stare
Budkowice

Ogółem

2019

94.001,00

51.911,00

145.912,00

2020

87.509,54

53.079,46

140.589,00

Źródło: opracowanie własne
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Wydatki na oświatę w roku 2020:
Tabela 27 Struktura wydatków oświatowych w 2020 roku

% udział

Wydatki

Wydatki na

ogółem

wynagrodzenia

PSP Murów

2.029.239,81

1.654.229,05

81,52

15.730,54

PSP Stare Budkowice

1.678.797,01

1.428.087,33

85,07

13.989,98

PSP Zagwiździe

1.297.141,95

1.081.650,99

83,39

20.267,84

Razem szkoły

5.005.178,77

4.163.967,37

83,19

x

PP Murów

1.272.000,27

1.034.786,56

81,35

13.250,00

PP Stare Budkowice

889.614,52

721.701,68

81,12

16.474,34

Razem przedszkola

2.161.614,79

1.756.488,24

81,26

x

Razem szkoły/przedszkola

7.166.793,56

5.920.455,61

82,61

x

Nazwa jednostki

wydatków na
wynagrodzenia

Wydatek na
1 ucznia

Źródło: Opracowanie własne

Dowóz uczniów do szkół
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w zakresie dowozu dzieci
do szkół i przedszkoli były dowożone przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Opolu.
Łączna liczba dowożonych dzieci – 143, w tym do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Murowie - 40, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach – 65, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zagwiździu - 17, do przedszkoli - 21.
Obowiązkiem Gminy jest również zorganizowanie dowozu dla dzieci niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2020/2021 zapewniono dowóz dla 7 dzieci:
 Opole (szkoła podstawowa) – 2,
 Kluczbork (przedszkole, szkoła podst.) - 2,
 Kup (przedszkole) – 3.
Dwóch uczniów niepełnosprawnych było dowożonych przez rodziców, wówczas gmina
pokrywała rodzicom zwrot kosztów dojazdu.
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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 2020 dofinansowanie z Funduszu Pracy otrzymało 8 pracodawców. Łączna
kwota wypłaconych środków dofinansowania wynosiła 47.635,11 zł.
Egzamin ósmoklasisty
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku według szkół:
Tabela 28 Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Język
angielski

Język
niemiecki

Liczba
uczniów

Język
polski

Matematyka

PSP Murów

13

70,5

43,5

63,1

25,0

PSP Stare
Budkowice

13

65,4

46,4

61,3

76,0

PSP Zagwiździe

5

56,0

50,0

26,5

85,3

Gmina Murów

31

66,0

45,7

59,4

73,1

Powiat Opolski

61,1

47,0

56,8

63,0

Województwo
Opolskie

60,0

44,7

54,0

56,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE

15.

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w trzech miejscach - siedzibie
biblioteki w Murowie oraz w dwóch filiach: Zagwiździu i Starych Budkowicach.
W roku 2020 GBP zakupiła 830 woluminów na kwotę 19.133,00 zł ( w tym 124 z dotacji
Biblioteki Narodowej na kwotę 2.693,00 zł) oraz 3 audiobooki na kwotę 52,78 zł.
Wszystkie placówki opracowują książki w systemie bibliotecznym "Mateusz". W roku 2020
placówki biblioteczne odwiedziło ogółem 7.028 użytkowników. Wypożyczono ogółem 9.082
woluminów, 803 czasopisma, 31 audiobooki.
Wszystkie placówki stale współpracują z przedszkolami z terenu gminy. Współpraca dotyczy
kształtowania postaw czytelniczych oraz wiedzy o "małej ojczyźnie". W roku 2020
współpraca polegała głównie na dostarczaniu literatury tematycznej związanej z działaniami
przedszkoli w zakresie edukacji czytelniczej.
Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, którego członkowie spotykali się w miarę
możliwości w reżimie sanitarnym.
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GBP aktywnie uczestniczyła w programie pilotażowym "Mała książka - wielki człowiek",
skierowanym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a także w akcji "Narodowe Czytanie".
GBP została beneficjentem dwóch programów "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020" program MKiDN oraz "Generacja 6.0" Fundacji BGK. w pierwszym projekcie Biblioteka
otrzymała dofinansowanie w kwocie 19.000,00 zł, z którego zakupiono 5 komputerów
stacjonarnych, 3 urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie. W drugim projekcie
biblioteka otrzymała 13.000,00 zł na działania na rzecz seniorów. Realizacja tego projektu
jest przewidziana na rok 2021.
Biblioteka nawiązała współpracę z Fundacją Larix, która podejmuje działania na rzecz osób
niepełnosprawnych. Dzięki temu placówka otrzymała do urządzeń "Czytak" nagrane
w odpowiednim formacie książki mówione. We wszystkich bibliotekach seniorzy mogą
skorzystać z instruktażu obsługi komputera i Internetu.

16. Sprawozdanie z realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na
dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach
wiejskich. W roku 2020 Projekt realizowały cztery Sołectwa:
Sołectwo Bukowo
Zadanie: Zakup mebli do pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bukowej.
Koszt zadania: 6.000,00 zł ; otrzymano: 5.000,00 zł, środki własne: 1.000,00 zł.
Sołectwo Dębiniec
Zadanie: Doposażenie placu zabaw i ćwiczeń.
Koszt zadania: 6.000,00 zł ; otrzymano: 5.000,00 zł, środki własne: 1.000,00 zł.
Sołectwo Stare Budkowice
Zadanie: Zakup sprzętu w celu doposażenia OSP Stare Budkowice
Koszt zadania: 6.000,00 zł ; otrzymano: 5.000,00 zł, środki własne: 1.000,00 zł.
Sołectwo Zagwiździe
Zadanie: Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zagwiździu
Koszt zadania: 6.000,00 zł ; otrzymano: 5.000,00 zł, środki własne: 1.000,00 zł.
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