
P R O T O K Ó Ł
z obrad XIII sesji 

 RADY GMINY MURÓW
z dnia 26 listopada 2015 r.

XIII  Sesja  Rady  Gminy  Murów  odbyła  się  w  filii   Gminnej  Biblioteki  Publicznej  
w Zagwiździu. 

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

Przewodniczący  stwierdził,  że  obecnych  jest   14  radnych,  co  stanowi  quorum  do
podejmowania uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto  w  sesji  udział  wzięli:  sołtysi  z  terenu  gminy,  pracownicy  Urzędu  Gminy
 w  Murowie,  zaproszeni  goście,  dyrektorzy  placówek  oświatowych,  radca  prawny  Urzędu  Pan
Waldemar Leśniewski zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego
protokołu.

Porządek obrad :
1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian budżetu na rok 2015r.;
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
obszarze gminy Murów na rok 2016;
3) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
4) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości;
5) wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny;
6) wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny;
7) zwolnień od opłaty targowej;
8) 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 2016 r.

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.
5.Wolne wnioski i zapytania.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Murów  Pan Stanisław Onyszkiewicz.
Rada Gminy w obecności 14 radnych  - 14 głosami „za” przyjęła przedstawiony porządek obrad.

Ad. 1
Przewodniczący  Rady  Gminy  Murów Pan Stanisław Onyszkiewicz  skierował  zapytanie  do

Radnych w sprawie przyjęcia protokołu  obrad poprzedniej sesji.
Protokół przyjęto bez uwag, w obecności 14 radnych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
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Ad. 2
Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności

międzysesyjnej tj. w okresie 30.10.2015r. do 25.11.2015r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.  Poinformował  również,  iż  ostatni  punkt  zawarty  w  sprawozdaniu,  a  więc  wizyta  
u notariusza w sprawie sprzedaży działki w miejscowości Radomierowice nie został zrealizowany, gdyż
termin spotkania został odwołany, a sprawozdanie zostało wcześniej przygotowane.

Do  obrad  XIII   Sesji  Rady  Gminy  Murów   o  godz.  1010  dołączyła   Radna  Ewa  Fortuna-
Ptasiewicz, wobec czego stan radnych zwiększył się do 15 osób.

Wójt  Gminy  przekazał  informację,  iż  planowana  jest  wizja  lokalna z  udziałem Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gminy Murów celem dokonania oględzin stanu dróg 
i podjęcia stosownych działań.

Radny Michał  Golenia  zwrócił  się  z  zapytaniem odnośnie  spotkania  z  Prezesem Lokalnej
Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, czy ustalono priorytety, co do których realizacji będziemy
dążyć.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że pewien zarys zadań o statusie priorytetowym został już
ustalony,  między  innymi  wprowadzono  takie  dziedziny  jak  sport  czy  turystyka  łącznie  z  budową
siłowni zewnętrznych i ścieżkami rowerowymi. Wójt zapowiedział również, iż wystąpi z wnioskiem na
kolejnym spotkaniu  roboczym,  zaplanowanym na dzień  27  listopada  br.  o  zapewnienie  środków  
w zagwarantowanej puli dla każdej z gmin. 

Radny  Michał  Golenia  zwrócił  się  również  zapytaniem  odnośnie  spotkania  z  Radnym
Powiatowym  Rudolfem  Mohlek,   czy  określone  zostały  priorytety  w  zakresie  remontów  dróg  na
terenie naszej gminy.

Wójt Gminy poprosił o udzielenie odpowiedzi Radnego Powiatowego Rudolfa Mohlek, który
to stwierdził, iż nie ustala się kolejności wykonywanych remontów czy napraw dróg, gdyż może to  
w każdej chwili ulec zmianie, w zależności od aktualnych potrzeb, a głównym czynnikiem są środki
finansowe.  Radny  Rudolf  Mohlek  przedstawił  w  skrócie  treść  pisma,  które  to  wystosowano  do
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w związku z opracowaniem budżetu powiatu opolskiego, a więc 
uwzględniono między innymi remont skrzyżowania w miejscowości Zagwiździe, remont drogi na trasie
Murów  –  Grabczok-  Brynica,  remont  drogi  Grabczok  (leśniczówka)  do  skrzyżowania  z  drogą
powiatową Kup – Murów, dokończenie remontu drogi w miejscowości Radomierowice, remont drogi
Morcinek – Stare Budkowice (łącznie z ustawieniem barierek energochłonnych).  Dodał również, iż
uwzględnione zostały remonty innych dróg na terenie gminy Murów. 

Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca zwróciła się z zapytaniem odnośnie przeznaczonej kwoty
na zadania związane z remontem dróg.

Radny powiatowy Rudolf Mohlek odpowiedział, iż kwota wyodrębniona w projekcie budżetu
na remonty dróg wynosi 800 000,00 zł na cały powiat.

Wójt  Gminy  poinformował  o  sukcesie  uczennic  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  
w  Starych  Budkowicach,  które  to  zdobyły  tytuł  Mistrza  Powiatu  w  Halowej  Piłce  Nożnej.  Dzięki
zwycięstwu otrzymano możliwość organizacji turnieju półfinału wojewódzkiego, jednakże ze względu
na brak pełnowymiarowej sali na terenie gminy Murów zawody odbyły się w miejscowości Wołczyn,
gdzie reprezentacja gminy Murów zajęła II miejsce.

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Dyrektorowi Publicznej
Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach Panu Norbertowi Kafka.

Pan  Norbert  Kafka  poinformował  o  napotkanych  problemach  związanych  
z udostępnieniem sali na organizację półfinału wojewódzkiego. Wyraził również ubolewanie nad tym,
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iż na terenie gminy Murów nie ma pełnowymiarowej co wykluczyło jednocześnie organizację tegoż
turnieju. Dodał także, iż wyjazdy na zawody sportowe do sąsiednich gmin wiążą się z dodatkowymi
kosztami.

Radny powiatowy Rudolf  Mohlek odniósł  się  do wspomnianych problemów związanych  
z  pozyskaniem  sprzętu,  dla  jednostek  OSP  na  terenie  gminy  Murów.  Dodał,  iż  niepodważalnym
argumentem, który powinien przedstawić Wójt na Zarządzie OSP  „w walce” o sprzęt jest długi czas
dojazdu  jednostek  do  miejsc  zdarzeń.  Wynika  to  bowiem,  ze  sprawozdań  sporządzanych  przez
Komendę Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim nadkom. Rafał Bartoszek  przedstawił
informację na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Murów, zaznaczając jednocześnie iż  gmina
Murów jest gminą najbardziej bezpieczną. W okresie od 1 listopada 2015 r. do dnia dzisiejszego nie
odnotowano  żadnego  zdarzenia  kryminalnego.  Policja  na  terenie  gminy  Murów  w  okresie  od  
1  listopada  2015  r.  do  dnia  dzisiejszego   odnotowała  zaledwie  26  interwencji,  gdzie  na  terenie
działania Komisariatu liczba ta oscylowała w granicach 300.

Wójt  Gminy  zwrócił  się  z   prośbą  do  Komendanta  Komisariatu  Policji  Dobrzeń  Wielki
nadkom.  Rafała  Bartoszek  o  częstsze  kontrole  prędkości  głównie  samochodów  ciężarowych  
w miejscowości Stare Budkowice. 

Radny powiatowy Rudolf Mohlek zwrócił się z prośbą o organizację kontroli samochodów
ciężarowych pod kątem tonażu, sugerując zastosowanie „mobilnych wag”.

Komendant  Komisariatu  Policji  Dobrzeń  Wielki  nadkom.  Rafał  Bartoszek  zadeklarował
nawiązanie współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego w celu kontroli samochodów ciężarowych
pod kątem tonażu. Wspomniał również, iż Wójt Gminy Dobrzeń Wielki stosuje tzw. „ruchomą wagę”.

Radny Sebastian Nowicki zauważył, iż w przypadku braku unormowania sytuacji z budową
linii kolejowej zastosowanie „mobilnej wagi” byłoby jak najbardziej zasadne, a wręcz może się okazać
koniecznością. 

Wójt  Gminy  poinformował,  iż  uzyskał  informacje  od  mieszkańców  miejscowości  Stare
Budkowice, że samochody ciężarowe coraz częściej,  a nawet nagminnie wykonują trasy w porach
nocnych,  głównie w godzinach 200-500.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w związku z rozbudową tartaku Stora Enso
Wood Products Sp. z o.o. liczba samochodów jak i ilość transportowanego drewna będzie wzrastać,
stwierdzając jednoznacznie „w końcu nas rozjadą”.

Radny Andrzej Trzeciak zwrócił uwagę, iż problem związany jest z brakiem odbudowy linii
kolejowej.Uważa  również,  iż  większość  samochodów  przewożących  drewno  jest  ważona,  
a istotnym czynnikiem w tej kwestii jest wielkość transportu, a nie  ilość przeładowania. Dodał, iż jego
zdaniem błędem było wydanie pozwolenia na rozbudowę tartaku, gdyż nie zapewniono odpowiedniej
infrastruktury, a do tego ilość wykonywanych transportów zniszczy istniejącą.

Radny powiatowy Rudolf Mohlek podjął dyskusję związaną z rozbudową tartaku Stora Enso
Wood Products Sp. z o.o. w Murowie – zadając pytanie typu, czy należy traktować przedsiębiorstwo
jako nową jakość w naszej gminie i czy wówczas wejść w koegzystencję czy wytoczyć swojego rodzaju
wojnę? Stwierdził, iż jako mieszkańcy posiadamy niewielką wiedzę na temat funkcjonowania tegoż
przedsiębiorstwa,  dlatego  zwrócił  się   z  prośbą  o  zaproszenie  przedstawiciela  firmy  na  kolejne
posiedzenie.

Radny  Michał  Golenia  poinformował  o  sytuacji  mającej  miejsce  w  miejscowości  Stare
Budkowice,  otóż  mieszkańców  odwiedzają  osoby  przedstawiające  się  jako  przedstawiciele  firmy
dostarczającej  energię  elektryczną  pod  pretekstem  spisania  stanu  licznika,  po  czym  wręczają  do
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podpisania protokół, który okazuje się wypowiedzeniem umowy z dotychczasową firmą i zawarciem
umowy z inną firmą, co może skutkować naliczeniem kar i innymi problemami. Wobec powyższego
apelował o przekazanie informacji wśród swoich rodzin, znajomych. 

Radna Lidia Urban o godzinie 1100 opuszcza posiedzenie obrad XIII  Sesji Rady Gminy Murów,
wobec czego stan radnych zmniejszył się do 14 osób.

Ad. 3

1) Skarbnik  Gminy Pani  Teresa  Kuca omówiła  projekt  uchwały  w sprawie  dokonania  zmian
budżetu na rok 2015. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w  sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2015.

Rada  Gminy  Murów  w  obecności  14  radnych  -   14  głosami  „za”  podjęła  uchwałę  
Nr XIII/84/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2015, która  stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały w  sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze
gminy Murów na rok 2016.

Rada Gminy w obecności  14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIII/85/2015  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
na obszarze gminy Murów na rok 2016, która stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Radny  Sebastian  Nowicki  zwrócił  się  do  Wójta  z  zapytaniem odnośnie  możliwości  zmiany
operatora  w zakresie  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowe odprowadzenie  ścieków,  gdyż  w  związku  
z rozbudową oczyszczalni nie było to możliwe przez okres kilku lat.

Wójt  odpowiedział,  iż  pozostaje  to  bez  zmian.  Jednakże  po  upływie  pięciu  lat  
(tj. 2017 r.) będzie możliwość zmiany operatora.
3) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  13  głosami  „za”,  1  głosem  „wstrzymującym  się”
podjęła  uchwałę  Nr  XIII/86/2015  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz
zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości.

Rada  Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”,  podjęła uchwałę Nr XIII/87/2015  
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  -  14  głosami  „za”,  podjęła  uchwałę  
Nr XIII/88/2015 w  sprawie  wzoru informacji  w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji  na
podatek rolny, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Rada  Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za”,  podjęła uchwałę Nr XIII/89/2015  
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w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny, która
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
7) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie zwolnień od opłaty targowej.

Radny  powiatowy  Rudolf  Mohlek  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Skarbnika  Gminy  o  kwotę
dochodów  uzyskanych  z  tytułu  opłaty  targowej  oraz  czy  podejmowano  dyskusje  związane  ze
zniesieniem opłaty targowej.

Skarbnik  Gminy  Pani  Teresa  Kuca udzieliła  odpowiedzi,  iż  podejmowano temat  związany  
z obniżeniem opłaty targowej o 5,00zł, natomiast kwota uzyskana z tytułu opłaty targowej wynosi
rocznie  około 22 000,00zł.

Rada  Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIII/90/2015  
w sprawie zwolnień od opłaty targowej, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
8) Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  odczytał  projekt  uchwały  
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2016 r.

Rada  Gminy w obecności 14 radnych -  14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIII/91/2015  
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 2016 r., która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Stanisław  Onyszkiewicz  zarządził  10  minutową  przerwę  
w obradach XIII sesji Rady Gminy Murów.

Ad. 4
Interpelacje nie zostały złożone.

Ad. 5 
Radna Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem do Wójta odnośnie etapu realizacji budowy

wodociągu w miejscowości Święciny.
Wójt Gminy poinformował, iż otrzymał pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  

z którego wynika, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Poza tym, Nadleśnictwa Turawa oraz Nadleśnictwo Kluczbork wyrazili zgodę na przejście przez działki
w związku z budową sieci wodociągu, jednakże PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork poinformowało, iż
zachodzi  konieczność  zawarcia  odpłatnej  umowy  dzierżawy  na  czas  realizacji  inwestycji  oraz  jej
eksploatacji.

Sołtys wsi Grabice Pani Karina Dambowy zwróciła się z zapytaniem, kto dokona zapłaty za
przyłącze  w  budynkach  należących  do  Nadleśnictwa,  gdyż  takowe  znajdują  się  w  miejscowości
Święciny.

Wójt odpowiedział, iż opłaty dokona Nadleśnictwo.
Przewodniczący  Rady Pan Stanisław Onyszkiewicz  zasugerował  zastosowanie  hydrantów  

w lesie, które mogłyby posłużyć w przypadku wystąpienia pożarów.
Wójt Gminy odpowiedział, iż na terenie Nadleśnictwa Turawa zostaną zamontowane trzy

hydranty. Oczywiście wiąże się to z ponoszeniem opłat, natomiast nie są one znaczne.
Radna Anna Kuczera zwróciła się z prośbą o zaproszenie na kolejne posiedzenie Rady Gminy

Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Pana Leszka Woszczak, gdyż parking znajdujący się
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przed  sklepem  spożywczym  „Rabat”  w  miejscowości  Zagwiździe  jest  w  fatalnym  stanie.  Radna
przekazała informację, iż podejmowano interwencje ze strony Rady Sołeckiej wsi Zagwiździe, jednakże
nie przyniosło to zamierzonego efektu.

Przewodniczący Rady Gminy Murów poinformował, iż Prezes GS Samopomoc Chłopska Pan
Leszek Woszczak jest zapraszany na każde posiedzenie Rady Gminy.

Radna  Anna  Kuczera  zwróciła  się  z  prośbą  o  podjęcie  stosownych  działań  związanych  
z remontem parkingu znajdującego się przed remizą OSP w Zagwiździu, gdyż jak stwierdziła „jest to
karygodne”, aby w Najpiękniejszej Wsi Opolskiej był taki parking.

Wójt Gminy udzielił  odpowiedzi, iż w projekcie budżetu na rok 2016 wydatek na remont
parkingu  znajdującego się  przed  remizą  OSP  w Zagwiździu  nie  został  zaplanowany,  wobec  czego
remont nie będzie mógł zostać wykonany w przyszłym roku. 

Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą do Radnego Powiatowego Rudolfa Mohlek
o zwrócenie się z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza 
o zamontowanie barierek energochłonnych na trasie Zagwiździe – Morcinek.

Radny powiatowy Rudolf Mohlek poinformował, iż na terenie gminy Murów jako jednej  
z nielicznych gmin powiatu opolskiego barierki energochłonne zostały zamontowane i podejmowane
są działania zmierzające ku montażu kolejnych. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o zamontowanie lampy ulicznej na wysokości
drogi między lasem, a terenem boiska obok posesji p. Siwek w miejscowości Murów.

Wójt udzielił odpowiedzi, iż wniosek został złożony przez radę Sołecką wsi Murów i lampa
zostanie zamontowana.

Sołtys  wsi  Młodnik  Maria  Gowin  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  Radnego  powiatowego
Rudolfa Mohlek, czy wieś Młodnik została uwzględniona w planach związanych z remontem dróg?

Radny Powiatowy Rudolf Mohlek udzielił odpowiedzi, iż wieś Młodnik została uwzględniona.
Radny Powiatowy Rudolf Mohlek nawiązał do funkcjonowania przedsiębiorstwa Stora Enso

Wood  Products  Sp.  z  o.  o.  w  Murowie  na  terenie  gminy  Murów,  stwierdzając  jednoznacznie,  iż
powinny  zostać  podjęte  działania  zmierzające  ku  rozpoczęciu  poprawnego  funkcjonowania
współpracy.  Niezbędna  w  tym  celu  jest  jednak  wiedza  dotycząca  funkcjonowania  firmy,  a  więc
powinno  dać  nam  to  odpowiedź  na  pytanie:  „co  nam  daje  Stora  Enso”?  Jego  zdaniem
przedsiębiorstwo funkcjonuje  poza  społecznością  lokalną.  Radny  zwrócił  się  z  propozycją,  aby  na
posiedzenie  Rady  Gminy  Murów  zaprosić  przedstawiciela  Stora  Enso  Wood  Products  Sp.  z  o.o.  
w Murowie, aby przybliżyć cele, plany, zamierzenia związane z  funkcjonowaniem tartaku

Wójt Gminy stwierdził  jednoznacznie „od postępu nie uciekniemy”. Poza tym dążymy do
tego, aby tartak był postrzegany jako nasza firma. Dodał, iż toczą się prace zmierzające do podpisania
dokumentu w formie listu intencyjnego. Wójt zapowiedział, iż spotka się z Prezesem tartaku i kwestie
zostaną omówione.

Radny  powiatowy  Rudolf  Mohlek  stwierdził,  iż  w  kwestii  związanej  z  odbudową  linii
kolejowej „stoimy w miejscu”, gdyż od dwóch lat nic się nie zmienia. Zwrócił się z prośbą do Rady
Gminy o podjęcie działań w tej kwestii, gdyż w przeciwnym przypadku zastąpią nas w tym mieszkańcy.

Wójt Gminy odpowiedział, iż ciągle są podejmowania starania związane z odbudową linii
kolejowej, jednakże ciągle napotykane są problemy.

Radny Jerzy Kiryczuk w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego powiatowego Rudolfa Mohlek
stwierdził jednoznacznie, iż dyskusja na temat rozbudowy tartaku jest bezprzedmiotowa. Stwierdził, iż
„tartak już  jest  i  będzie”,  poza tym nie można zabronić  przywozić  surowca do tartaku.  Na koniec
swojej wypowiedzi stwierdził „ Wojna ze Storą? Tylko przegramy”.
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Radna Antonina Adamczyk zwróciła się z zapytaniem jaka jest różnica pomiędzy wpływami 
z tytułu podatków do Urzędu ze strony tartaku kiedyś, a obecnie po rozbudowie?

Wójt Gminy odpowiedział,  iż obecnie nie jest w stanie udzielić odpowiedzi,  gdyż nie ma
odbioru budowli, a tym samym nie ma możliwości naliczenia podatku. 

Radny powiatowy Rudolf Mohlek stwierdził, iż tartak Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. 
w Murowie powinien został  włączony w nasze życie i  nie jest  zwolennikiem prowadzenia  wojny  
z tartakiem.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, o potencjalnych przejęciach jakie będzie chciał
dokonać tartak. Chodzi głównie o drewno pochodzące z różnych regionów Polski, a co za tym idzie,
„dlatego kolej jest nam potrzebna”.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy dziękując uczestnikom
za udział w sesji i o godz. 1215 zamknął XIII Sesję Rady Gminy Murów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Martyna Gola    /-/ Stanisław Onyszkiewicz
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