
PROTOKÓŁ Nr XV/2008
z obrad sesji Rady Gminy Murów

odbytej w dniu 24 września 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Sowada o godz. 10:00 otworzył XV sesję Rady 
Gminy Murów i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie  
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji –  listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki  
nr 1, 2, 3  do nin. protokołu.

Przewodniczący  Rady Gminy poinformował,  że  na  wniosek Wójta  Gminy Murów 
uczestniczącego w posiedzeniach Komisji Rady, został wycofany projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych  w  gminie  Murów  na  lata  2009  –  2013,  wobec  czego  porządek  obrad 
dzisiejszej sesji przedstawia się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
3. Sprawozdanie z realizacji wniosków na temat remontów dróg na terenie gminy.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za I półrocze 2008 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej;
2) udzielenia  pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi, która dotknęła 

powiat Dolina na Ukrainie w lipcu 2008 r.;
3) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008;
4) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego;
5) pozbawienia  drogi  z  terenu  gminy  Murów  kategorii  drogi  gminnej  

i zaliczenie do drogi wewnętrznej;
6) przystąpienia  gminy  Murów  do  Stowarzyszenia  Stobrawski  Zielony  Szlak 

działającej jako Lokalna Grupa Działania w charakterze członka zwyczajnego;
7) wyznaczenie przedstawiciela gminy Murów do rady Programowej działającej 

przy Lokalnej Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak;
8) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów;

6. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Obecni radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad, wobec 
czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  radnych  czy  mają  uwagi  oraz  zapytania  
do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 19 czerwca 2008 r. Radni nie wnieśli 
żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
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Ad. 2.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między 
sesyjnym, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Józef Segiet nawiązał do punktu ze sprawozdania Wójta dotyczącego spotkania 
z  przedstawicielami  firmy  Remondis  w  sprawie  funkcjonowania  odbioru  śmieci 
segregowanych. Zwrócił uwagę, że niezależnie od tego czy worki z odpadami segregowanymi 
są wystawiane czy nie, to mimo wszystko co miesiąc pobierana jest opłata, a przecież nie 
wszyscy użytkownicy są w stanie zapełnić w przeciągu miesiąca worek, wiec może trzeba 
podjąć rozmowy aby opłaty były pobierane za faktyczny odbiór odpadów, co będzie dla nas 
korzystne  a  i  osoby  niechętne  segregacji  może  się  przekonają  do  takiego  sposobu 
gospodarowania odpadami.

Wójt  zapewnił,  że  od  nowego  roku  właśnie  w  taki  sposób,  będą  działały  firmy 
odbierające  odpady.  Dodał  również,  że  rozważa  możliwość  dopłaty  do  każdego  worka. 
Ponadto  dwukrotnie  w  ciągu  roku  będą  odbierane  odpady  wielkogabarytowe  przez  obie 
działające na terenie gminy firmy.

Przewodniczący  Sowada  zapytał  Wójta  jakie  kroki  zostały  podjęte  aby 
wyegzekwować  od  każdego  mieszkańca  obowiązek  zawarcia  umowy  z  firmami 
świadczącymi usługi w zakresie odbioru nieczystości.

Wójt  odpowiedział,  że  po  kontroli  zawieranych  umów  jest  już  jasny  obraz  jakie 
gospodarstwa nie posiadają pojemnika na odpady. Okazuje się, że w wielu przypadkach od lat 
nikt nie  zamieszkuje danych domostw, natomiast  pozostałe gospodarstwa dostały pisemne 
powiadomienia  o  konieczności  zawarcia  umowy.  Jeśli  nie  zastosują  się  do  postanowień 
zawartych  w  otrzymanych  zawiadomieniach  to  przeprowadzona  zostanie  rekontrola  
i gospodarstwa te mogą spodziewać się wizyty Straży Miejskiej bądź Policji. 

Radny powiatowy Rudolf Mohlek zwrócił uwagę na koszty worków do segregacji, 
mianowicie firma Eko – Trans przez ok. pół roku nie pobierała opłat za worki ale z chwilą 
wprowadzenia  stałej  opłaty  przez  Remondis,  Eko  –  Trans  również  wprowadziło  opłatę. 
Mieszkańcy  nie  mają  możliwości  poznać  rzeczywistych  kosztów,  Pan  Mohlek  sądzi,  że 
nieprawdą jest, że firmy te ponoszą straty na wywozie odpadów segregowanych.

Poinformował  również,  że  jego  nieobecności  na  Sesjach  Rady  Gminy  
są spowodowane obowiązkami sprawowanej funkcji Radnego Powiatowego.

Ad. 3.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Jacek Dziatkiewicz uważa, że współpraca 
ZDP i Gminy Murów układa się pozytywnie. Corocznie gminy przysyłają do ZDP pisma  
z propozycjami co w jakiej kolejności należy zrobić na terenie gminy, postulaty z Gminy 
Murów prawie wszystkie zostały zrealizowane bądź zostaną zrealizowane do końca roku. 
Prowadzone są remonty chodników w Murowie Starych Budkowicach i w Zagwiździu, most 
w Zagwiździu jest w trakcie remontu oraz przeprowadzane są remonty dróg. Dyrektor dodał, 
że  na  terenie  gminy  Murów  jest  prowadzonych  najwięcej  remontów  dróg  w  powiecie, 
niemniej  jednak  zdaje  sobie  sprawę,  że  nie  zaspokaja  to  wszystkich  potrzeb  ale  jest  to 
związane  z  brakiem  środków  finansowych.  Wnioskowany  remont  drogi  przy  pawilonie  
na ul.  Lipowej w Murowie zostanie przeprowadzony dopiero w przyszłym roku, obecnie  
w trakcie  opracowywania  jest  projekt  przebudowania  skrzyżowania  w Zagwiździu  wraz  
z zatoką autobusową, oraz modernizacja centrum Starych Budkowic.

Dyrektor Dziatkiewicz próbował uzmysłowić zebranym, że nie wszystkie postulaty 
można  zrealizować  ze  względu  na  brak  środków,  dla  porównania  podał,  że  budżet  ZDP 
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wynosi na bieżący rok 7.300.000,00 zł a na wszelkie remonty i modernizację potrzebnych jest 
150.000.000,00 zł. Ponadto porównywanie ZDP do Zarządu Dróg Wojewódzkich także nie 
jest adekwatne, gdyż ZDW posiada większe środki do dyspozycji a co za tym idzie i większe 
możliwości przeprowadzania  remontów na swoich drogach.

Przewodniczący  Sowada zwrócił  uwagę na  jakość  prac  wykonywanych  na  terenie 
naszej gminy, mianowicie niejednokrotnie zdarzało się, że zalepianie dziur odbywało się przy 
okropnych warunkach atmosferycznych: deszcz, śnieg.  Zwrócił  się z prośbą do Dyrektora 
Dziatkiewicza o pełniejszy nadzór nad tego typu pracami, gdyż po niedługim czasie ponownie 
powstaje w tym miejscu ubytek.

Radna  Antonina  Adamczyk  zapytała  Dyrektora  czy  jest  przewidziane  dalsze 
zakładanie barier ochronnych na trasie Zagwiździe Stare Budkowice.

Dyrektor wyjaśnił, że w miarę możliwości w przyszłym roku będą zakładane kolejne.
Radny  Mariusz  Kotulla  porosił  o  wyjaśnienie  procedury  ustawiania  znaków 

drogowych  wcześniej  wnioskowanych,  między  innymi  wnioskowano  o  ustawienie  znaku 
ograniczającego poruszanie się samochodami powyżej 5 ton na odcinku od Murowa przez 
Grabczok aż do Brynicy. W odpowiedzi na ten wniosek podano, że do czerwca br. zostaną 
znaki ustawione, mamy wrzesień a znaków nie ma.

Dyrektor  wyjaśnił,  że  wniosek  zgłaszany  przez  gminę  jest  opiniowany  w  ZDP  
i wysyłany do Komisji Bezpieczeństwa do Starostwa. Komisja bada czy wniosek jest zasadny, 
po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi ZDP przygotowuje projekt organizacji ruchu. W tym 
przypadku  projekt  taki  został  sporządzony  i  zostało  złożone  zamówienie  do  wykonawcy 
znaków, w najbliższym czasie znaki zostaną odebrane i ustawione.

Radny  Kotulla  poprosił  także  o  wyjaśnienie  czy  ZDP wykonuje  również  analizę 
natężenia  ruchu  drogowego  oraz  analizę  ograniczeń  prędkości,  czy  jest  to  tylko  zadanie 
Policji.

Dyrektor wyjaśnił, że ZDP w bardzo ograniczonym zakresie dokonuje takich analiz.
Radna Lidia Urban zapytała czy jest szansa na przywrócenie ograniczenia tonażu na 

mostkach w Nowych Budkowicach.
Dyrektor odpowiedział,  że gmina dostała odpowiedź z ZDP, że znaki takie zostaną 

ustawione.
Pani  Proth  zwróciła  się  z  pytaniem do Dyrektora  w sprawie  drożności  odpływów 

deszczowych na ul. Wolności i Lipowej w Murowie, wiosną zwracała się z tym tematem do 
Pana Halupczoka i obiecał się zająć tą sprawą, do dnia dzisiejszego niestety nie zostały one 
udrożnione.

Dyrektor  wyjaśnił,  że  dopiero  teraz  ogłaszają  przetarg  na  tego  typu  prace  
i  najprawdopodobniej  ten  temat  również  znajdzie  się  w  planie,  niemniej  jednak  obiecał 
dopilnować, żeby tak się stało.

Sołtys  Młodnika  Pani  Maria  Gowin  zwróciła  uwagę  na  niedbałość  prac  przy 
przycinaniu gałęzi na terenie sołectwa, prosi o poprawę jakości wykonywanych prac.

Sołtys Kuczera zwrócił się z prośbą o informację czy jeszcze w tym roku zostanie 
wyremontowany zakręt na trasie z Murowa do Okół, przy starym młynie.

Dyrektor wyjaśnił, że remont ten zaplanowano na przyszły rok.
Radny Gerard Wierzgala zasugerował, żeby przy podziale środków na remonty dróg 

wziąć pod uwagę fakt, że gmina Murów nie ma ani jednej drogi wojewódzkiej przez co traci 
w stosunku do gmin sąsiednich.

Dyrektor zapewnił, że gmina Murów nie jest w tak najgorszej sytuacji gdyż na jej 
terenie  prowadzi  się  najwięcej  remontów  dróg.  Na  pozostałych  gminach  prowadzi  się 
inwestycje  ale  w  granicach  powyżej  100.000  zł  przy  czym  nie  przeprowadza  się  już 
dodatkowo większej ilości remontów. Na terenie gminy Murów przeprowadza się remonty na 
kwotę ok. 400.000 zł, co w porównaniu do innych gmin daje najwyższą kwotę nakładów.
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Radny Powiatowy Rudolf Mohlek potwierdza słowa Dyrektora informując, że w Echu 
Gminy  Murów  przytacza  sprawozdanie  z  wykonania  prac  przez  ZDP oraz  poniesionych 
nakładów.

Radny  Sebastian  Nowicki  uważa,  że  należy  zadbać  o  remont  głównej  drogi 
dojazdowej do gminy Murów, gdyż jest ona w fatalnym stanie, należy zwiększyć środki na jej 
remont.

Dyrektor Dziatkiewicz odpowiedział, ze nie jest to taka łatwa sprawa, gdyż musimy 
zdać  sobie  sprawę  z  tego,  że  przeznaczając  więcej  środków  na  jej  remont,  nie  zostaną 
przeprowadzone  inne  remonty,  na  przykład  chodników  bądź  też  innych  dróg.  Tutaj 
największym problemem jest to, że ta droga w głównej mierze jest niszczona przez nowego 
inwestora jakim jest Stora Enso i najlepszym rozwiązaniem jest spróbować podjąć rozmowy 
aby oni także partycypowali w kosztach przebudowy tej drogi.

Obecny na Sesji Komendant Posterunku Policji w Dobrzeniu Wielkim Pan Tomasz 
Bilski nawiązał do wypowiedzi Dyrektora Dziatkiewicza, że skoro ZDP decyduje po czym 
jeździmy tak Policja decyduje jak jeździmy. Komendant obiecał przygotować sprawozdanie 
roczne z działalności Komisariatu, które przedstawi po nowym roku.

Nadmienił, że jego obecność na sesji jest spowodowana w głównej mierze prośbą  
o możliwość dofinansowania do zakupu radiowozu. Do radnych zostało skierowane pismo, 
w którym szczegółowo zostały przedstawione możliwości dofinansowania. Ma nadzieję, że 
prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie gdyż tabor samochodowy jest w opłakanym stanie.

Ad. 4.

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca przedstawiła  informację o przebiegu wykonania 
budżetu gminy Murów za I półrocze 2008 roku.

Strona dochodowa została wykonana w wysokości 41,31% w tym dochody, gdyż strona 
dochodowa składa się z dochodów i przychodów, zostały wykonane w 53% a przychody  
w 16% gdyż nie zostały zaciągane pożyczki na planowane wcześniej  inwestycje. Na plan 
5.359.000,00 zł wykonano tylko 66.000,00 zł więc ten procent jest bardzo znikomy. Została 
wykonana  tylko  jedna  inwestycja,  mianowicie  rozbudowa  remizy  strażackiej  
w Radomierowicach.  Pozostałe inwestycje nie ruszyły ze względu na niemożność pozyskania 
środków zewnętrznych czyli funduszów pomocowych gdyż nie został ogłoszony nabór. 

Strona  wydatkowa została  wykonana w 31%,  w takiej  samej  wysokości  wydatki  
jak i rozchody.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.
Uchwała nr 290/2008 z dnia 19 września 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2008 r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

1. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr XV/108/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,  która stanowi załącznik  
Nr 6 do niniejszego protokołu.
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2. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
rzeczowej w likwidacji skutków powodzi, która dotknęła powiat Dolina na Ukrainie 
w lipcu 2008 r.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XV/109/2008 w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  w  likwidacji  skutków 
powodzi, która dotknęła powiat Dolina na Ukrainie w lipcu 2008 r.,  która stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

3. Skarbnik Gminy Pani  Teresa Kuca  odczytała uchwałę  w sprawie  dokonania zmian 
budżetu gminy na rok 2008. Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały informując, że 
po  posiedzeniu  Komisji  Mienia  zostało  wprowadzone  dodatkowe  100  zł,  które 
sponsorzy wpłacili dla Rady Sołeckiej Nowe Budkowice oraz zabezpieczenie składek 
dla  Stowarzyszenia  LGD gdyż  na  pierwszej  komisji  była  mowa o  zabezpieczeniu 
składek na nowy rok lecz składki muszą być odprowadzane od momentu przystąpienia 
do Stowarzyszenia.
Radny Józef Segiet zwrócił się do Wójta z pytaniem na jakim etapie jest przejęcie 
cmentarza komunalnego do parafii, bo już prawie rok temu została podjęta uchwała 
w  prawie  przejęcia  cmentarza  komunalnego  na  parafialny  a  na  chwilę  obecną 
wprowadza się do budżetu 10.000 zł na zakup sarkofagu.

Wójt wyjaśnił, że wszelkie dokumenty są Księdzu przekazane i sami parafianie 
także bardzo się udzielają przy pracach na cmentarzu. Będzie likwidowane wysypisko 
śmieci powstałe za cmentarzem, będzie to oczywiście na koszt parafii. Sarkofag jest 
bardzo potrzebny gdyż obecny nie nadaje się do użytku, ksiądz oczywiście wyraża 
chęć przejęcia cmentarza ale jednocześnie bez zgody Biskupa nie może tego uczynić. 
Tak  więc  na  dzień  dzisiejszy  cmentarz  pozostaje  nadal  komunalnym,  ale  w 
przyszłości,  kiedy przejmie go już parafia,  jest  zapewnienie  księdza,  że nie  będzie 
czynił przeszkód w pochówku osoby spoza parafii.

Radny Segiet zasugerował aby zatem pobierać opłaty za pochówek zgodnie  
z podjętą uchwałą w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym 
w Zagwiździu albo określić kiedy konkretnie cmentarz zostanie przejęty,

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  do  końca  roku  sprawa  ta 
zostanie sfinalizowana.
Rada  Gminy  w  obecności  15  radnych  –  15  głosami  „za”  –  podjęła  uchwałę  
Nr  XV/110/2008 w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2008,  
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy zarządził  przerwę,  w trakcie  której 
Radna Lidia Urban poprosiła o możliwość wcześniejszego opuszczenia Sali Obrad. 

Przewodniczący wyraził zgodę. 
Po  wznowieniu  obrad  na  Sali  pozostało  14  radnych  co  pozwoliło  nadal 

kontynuować obrady.

4. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  bilansu 
skonsolidowanego.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XV/111/2008  w  sprawie  zarządzenia  zatwierdzenia  bilansu  skonsolidowanego, 
która stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
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5. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie pozbawienia drogi z terenu 
gminy Murów kategorii drogi gminnej i zaliczenie do drogi wewnętrznej.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XV/112/2008 w sprawie pozbawienia drogi z terenu gminy Murów kategorii drogi 
gminnej  i  zaliczenie  do  drogi  wewnętrznej,  która  stanowi  załącznik  
Nr 10 do niniejszego protokołu.

6. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  gminy 
Murów w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Stobrawski Zielony 
Szlak działającej jako Lokalna Grupa Działania.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XV/113/2008  w  sprawie  przystąpienia  gminy  Murów  w  charakterze  członka 
zwyczajnego do Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak działającej jako Lokalna 
Grupa Działania, która stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

7. Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  w  sprawie  wyznaczenie 
przedstawiciela gminy Murów do Rady Programowej działającej przy Lokalnej Grupa 
Działania Stobrawski Zielony Szlak
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr  XV/114/2008  w  sprawie  wyznaczenie  przedstawiciela  gminy  Murów do  Rady 
Programowej działającej przy Lokalnej Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,  
która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

8. Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej 
Pani Brygidzie Sygulka, która odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.

Radny Sebastian Nowicki poprosił o wyjaśnienie czy Pan Kuczera korzysta  
z hydrantu w Krzywej Górze, bo takie były ustalenia.

Pan Kuczera wyjaśnił, że nie ma tam hydrantu, jest kran ale ciśnienie wody jest 
tak słabe, że nie ma możliwości napoić bydła.

Wójt gminy dodał, że o istnieniu hydrantu sam Pan Kuczera informował, więc 
teraz nie ma powodu szukać winnego takiej omyłki.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Murów.

Radny  Segiet  zwrócił  się  do  Wójta  z  pytaniem  jakich  dokonano  ustaleń 
podczas wczorajszego zebrania wiejskiego w Okołach.

Wójt odpowiedział, że na 21 osób obecnych 16 osób było za wstrzymaniem się 
z budową wodociągu do czasu ogłoszenia naboru czyli do I kwartału 2009 roku, Pan 
Kuczera był przeciwny a  cztery osoby były nieobecne podczas głosowania. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały:
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  14  głosami  „za”–  podjęła  uchwałę  
Nr XV/115/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów, 
która stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Interpelacje nie zostały złożone.
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Ad. 7.

Radny Segiet zwrócił uwagę na bardzo dobrą jakość wykonanych prac związanych  
z regulacją rzeki Budkowiczanka, niepokoi go jednak fakt, że dostęp do śluzy jest otwarty 
i dochodzi do sytuacji, że ktoś zamyka śluzę. Proponuje aby wystąpić do WZMiUW w celu 
zabezpieczenia jej przed dostępem.

Wójt  odpowiedział,  że  wystąpił  już  pisemnie  do  WZMiUW,  gdyż  otrzymywał 
wcześniej  skargi  od  rolników  i  sołtysa  i  otrzymał  już  odpowiedź,  że  śluza  zostanie 
zlikwidowana jeśli sytuacje takie będą się powtarzać.

Sołtys  Nowych  Budkowic  Pani  Bernadeta  Janus  podziękowała  Wójtowi,  Radzie 
Gminy oraz sponsorom za wsparcie finansowe przy organizacji Dożynek Gminnych.

Sołtys Murowa Pani Barbara Proth zwróciła się do Wójta z pytaniem czy w tym roku 
będzie  jeszcze  planowane wykaszanie rowów, gdyż na  terenie  sołectwa dwa rowy są  tak 
mocno zarośnięte, że mieszkańcy obawiają się o ich przepustowość.

Wójt  wyjaśnił,  że  rowy  te  były  dokładnie  czyszczone,  przekopywane,  więc  nie 
powinno  się  nic  złego  stać,  ale  w  przyszłym  roku  na  pewno  zostaną  one  ponownie 
wyczyszczone.

Pani Sołtys poprosiła również o informację na temat sprzedaży huty, bo jakiś czas 
temu były oferty kupna ale od dłuższego czasu nie mamy żadnej informacji co dalej.

Wójt wyjaśnił, że chętnych na kupno nie brakuje ale odstrasza ich cena wywindowana 
przez obecnych właścicieli.

Sołtys Grabic Pani Karina Dambowy zwróciła się do Wójta z trzema problemami, 
mianowicie: zaniedbane działki gminne w Grabicach, zbyt rozrośnięte akcje rosnące obok 
remizy, sprzedaż budynków komunalnych gminy. 

Okazuje  się,  że  w  Grabicach  znajduje  się  budynek  gminny,  który  jest  bardzo 
zniszczony i w chwili obecnej lokatorka, która chce kupić ten budynek domaga się niższej 
ceny z  powodu zniszczeń.  Stanowisko Pani  Sołtys  w tej  sprawie  jest  takie  aby właśnie  
tą lokatorkę ukarać za dewastację, bo to właśnie ona i jej rodzina doprowadzili budynek do 
ruiny.

Wójt  odpowiedział  Pani  Sołtys,  że  jesienią  działki  gminne  będą  koszone,  akacje 
zostaną przycięte kiedy tylko opadną liście, natomiast jeśli chodzi o budynek Wójt obiecał 
przyjrzeć się bliżej tej sprawie.

Sołtys  Dębińca Pan Konrad Jaeger  zwrócił  się  do Wójta  z  pytaniem co zrobić  ze 
starymi oponami, które leżą na placu po byłym przedszkolu.

Wójt odpowiedział, że na jesień będą zbierane odpady wielkogabarytowe więc można 
je wystawić do zabrania.

Z  sali  padły  głosy,  że  opony  nie  są  zabierane  ale  Agroma  w Opolu  odbiera  bez 
problemu takie odpady.

Sołtys  Okół  Pan  Kuczera  przypomniał,  że  na  wczorajszym  zebraniu  wiejskim  
w Okołach Wójt obiecał zakup zbiorników na wodę, stąd też pytanie czy dla niego też zostaną 
one użyczone, chodzi konkretnie o okres zimowy, żeby stały one w jakimś pomieszczeniu co 
zapobiegnie zamarznięciu wody.

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną zaplanowany jest zakup dwóch zbiorników 
i nie ma możliwości odstąpić chociaż jednego Sołtysowi gdyż mają one zapewnić wodę całej 
wsi.

Radny Segiet zaproponował Sołtysowi użyczenie swojego zbiornika.

7



Radny Sebastian Nowicki zawnioskował  o naprawę nawierzchni przy ul.  Wolności 
wzdłuż bloków, jest to droga gminna i jest ona w fatalnym stanie.

Wójt  odpowiedział,  że  zostało przywiezione 30 ton tłucznia  bo o tyle mieszkańcy 
prosili, skoro okazało się, że ta ilość była niewystarczająca można było przyjść i poprosić  
o dowiezienie kolejnej partii tłucznia i na pewno zostało by to załatwione.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  o  godzinie  
12:20 zamknął sesję.
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