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PROTOKÓŁ Nr III/2018 

z obrad III sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku 

 

O godz. 900 odbyła się Msza Święta w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Zagwiździu z okazji zakończenia starego roku. 

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

w Zagwiździu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 1025 otworzył III sesję  Rady 

Gminy Murów i poinformował radnych o fakcie, że przebieg obrad jest nagrywany zgodnie  

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecna – radna Klaudia Reinert. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: sołtysi z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy 

w Murowie, zaproszeni goście, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, radca prawny Urzędu Pan 

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

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad sesji: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

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

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

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022, 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej; 

2) uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2019, 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok; 

3) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018; 

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów; 

5) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

6) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019 – 2023; 

7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

8) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 
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9) zmiany Uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 08 września 2016 r.  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; 

10) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Murów; 

11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

12) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

13) zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów; 

14) 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; 

15) 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. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła  porządek obrad. 

 

Ad. 1. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do Radnych 

w sprawie przyjęcia protokołów z  obrad poprzedniej sesji.  

 Radni przyjęli protokół bez uwag, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 

Ad. 2. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawiając informacje o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym poinformował, że odbył spotkanie z Wójtem Gminy na 

którym zostały omówione sprawy bieżące. 

 

Ad. 3. 

 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej t .j. od 6 grudnia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 

4 do niniejszego protokołu. 

 Wójt Gminy poinformował o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy, tak więc godziny otwarcia 

są następujące: 

• Poniedziałek– 800-1700 

• Wtorek, środa, czwartek – 715-1515 

• Piątek – 715-1415 
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Wójt Gminy Michał Golenia  poinformował o spotkaniu z wykonawcą inwestycji polegającej na 

budowie sali gimnastycznej w Zagwiździu w sprawie ewentualnej zmiany źródła ogrzewania Sali. Na 

chwilę obecną nie są znane wszystkie szczegóły w tym zakresie, w związku z czym najprawdopodobniej 

w miesiącu styczniu odbędzie się spotkanie, gdyż do końca miesiąca stycznia jest czas na podjęcie 

decyzji o tej zmianie. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do Wójta w sprawie 

transportu kolejowego, czy Prezes Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie wspomniał coś o 

tej kwestii? 

 Wójt Gminy Michał Golenia odnosząc się do powyższego zapytania stwierdził, że kolej jest 

gotowa na transport kolejowy, jednak z uwagi na fakt braku bocznicy, nie są w stanie tego uruchomić.  

  W chwili obecnej Stora Enso zleciła firmie specjalizującej się w wykonywaniu projektów na 

budowę bocznicy i czeka na jego realizację. Wójt Gminy zaznaczył, że termin wykonania projektu 

będzie wynosił około ośmiu miesięcy. 

 Wójt Gminy Michał Golenia zwrócił uwagę również na wzmożony ruch ciężarówek na terenie 

gminy, zaznaczył jednak że Stora Enso stara się zoptymalizować transporty poprzez ograniczenie pracy 

firmom transportowym w godzinach popołudniowych czy wieczornych. Jednak jak zaznaczył Wójt 

Gminy nie zawsze przedsiębiorstwo Stora Enso ma wpływ na fakt, po jakich drogach te samochody 

ciężarowe się poruszają. 

 Wójt Gminy przekazał informację o deklaracji Prezesa Stora Enso w sprawie podjęcia rozmów 

w zakresie usprawnienie transportu samochodów ciężarowych po terenie gminy. 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy w sprawie rozmowy  

z kierownikiem Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu w sprawie ustalenia możliwości odroczenia 

terminu związanego z nakazem pokontrolnym dla GOPS-u, czy kierownik przychylił się do przedłużenie 

tego terminu wskazanego w nakazie? 

 Wójt Gminy Michał Golenia potwierdził, że kierownik PIP zgodził się, o ile zostaną podjęte 

działania w kierunku przeniesienia lokalu do innego obiektu. 

 Nie wniesiono więcej zapytań i uwag do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 

 

Ad. 4. 

 

1) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał treść opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022. Opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022. 

W związku z brakiem uwag i wniesionych zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022.  

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Murów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Murów na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał treść opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2019. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Murów na rok 2019. 

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany załącznika nr 2 oraz załącznika nr 8. Zmiany dotyczą 

kwoty 80 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę części dworca kolejowego PKP na pomieszczenia 

GOPS – u. Skarbnik Gminy Teresa Kuca stwierdziła, że kwota 80 000,00 zł nie została przeniesiona do 

rezerwy, tak jak było to proponowane przez radnych na posiedzeniu komisji w dniu 17 grudnia 2018 

roku, zostało jedynie dokonanie przesunięcia środków.  

W związku z brakiem uwag i wniesionych zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/16/2018  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2019. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Murów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 

2019 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

3)  Skarbnik Gminy Teresa Kuca omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu 

gminy na rok 2018. Poinformowała, że jest to uchwała porządkująca budżet po stronie dochodowej. 

Główną zmianą w przedstawionym projekcie uchwały jest zmniejszenie niewykorzystanej dotacji 

przeznaczonej na realizację projektu Obywatel It.  

 W związku z brakiem zapytań do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

na rok 2018 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/17/2018 w 

sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Murów w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/18/2018  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr 

III/18/2018 Rady Gminy Murów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom  

z terenu Gminy Murów stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

5)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/19/2018  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych . 
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Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Murów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

6) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/20/2018  

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Murów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole 

 i w domu” na lata 2019-2023. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/21/2018  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Murów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/22/2018  

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 
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produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Murów w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia  

w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202 3stanowi załącznik 

nr 22 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził dziesięciominutową przerwę  

w obradach Rady Gminy. 

9)  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zgłosiła poprawkę do projektu uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r.  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. Wiceprzewodnicząca Rady złożyła 

wniosek  w sprawie zmiany w § 1 stawki z 22,00 zł na 21,00 zł. Zmiana ta jest podyktowana tym, że  

w ostatniej chwili wpłynęła oferta na wykonywanie usług opiekuńczych w niższej cenie – 21,00 zł. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad zgłoszoną 

poprawką. 

 Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” przyjęła poprawkę. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r.  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 z uwzględnieniem przyjętej 

poprawki. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/23/2018  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r.  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. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Murów w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy 

Murów z dnia 8 września 2016 r.  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 

stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

10)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Murów. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/24/2018  

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Murów. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Murów w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu. 

11) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 Wójt Gminy Michał Golenia poinformował mieszkańców, że zmiana okresu rozliczeniowego za 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zakazuje uiszczanie opłaty w innym trybie. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/25/2018  

w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Murów w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 28 do 

niniejszego protokołu. 

12) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/26/2018  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Murów w sprawie gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

13) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/27/2018  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Murów w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady 

Gminy Murów stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

14)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt 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. 

 Radny Piotr Siekierka zadał pytanie czy działki przedstawione w projekcie uchwały zostały 

oszacowane oraz czy koszt w przeciągu 10 lat może ulec zmianie? 
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 Obecny na posiedzeniu Rady Gminy radca prawny Waldemar Leśniewski poinformował, że  

w tym przypadku chodzi o czynsz dzierżawny, w którym to warunki są ustalane w umowie, a stawki 

należy dostosować do realiów rynkowych. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/28/2018  

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. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Murów 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 stanowi załącznik nr 34 do 

niniejszego protokołu. 

15)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt 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. 

 W związku z  brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr III/29/2018  

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. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Murów 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 stanowi załącznik nr 36 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 5. 

  

Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 6. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie Funduszu Dróg 

Samorządowych czego to dotyczy? 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że będzie możliwość uzyskania 

dofinansowania w wysokości 85% na budowę dróg. Warto również zaznaczyć, że istnieją ściśle 

określone warunki do spełnienia, aby otrzymać te środki. Program zakłada środki na kompleksowe 

budowanie drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem, przejściem dla pieszych. W tym miejscu Wójt 

Gminy Michał Golenia zwrócił się do osób radnych i sołtysów o wskazanie dróg, które mogłyby zostać 

objęte tym programem.  

 Radny Piotr Siekierka zgłosił drogę przy ulicy Wolności w Murowie. 
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 Wójt Gminy Michał Golenia odpowiedział, że ta droga jest drogą powiatową, zaznaczając tym 

samym, że przedmiotowy Fundusz nie jest przeznaczony jedynie dla gmin, ale również dla powiatów. 

 Radny Karol Pośpiech zgłosił drogę – łącznik ulicy Oleskiej i Wołczyńskiej w Starych 

Budkowicach. 

 Sołtys wsi Murów Barbara Proth zgłosiła następujące drogi: ul. Polna obok p. Talacha, jednakże 

ta ulica łączy się z ulica Polną, która nie ma chodnika, a jest to jeden z warunków udziału w programie; 

droga przy ulicy Lipowej obok p. Lubacz. 

 Radny Sebastian Nowicki zgłosił drogę do boiska obok p. Siwek w Murowie. 

 Radna Anna Kuczera wskazała drogę w Zagwiździu za p. Glados. 

 Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła uwagę, że w miejscowości Młodnik drogi w chwili 

obecnej już nie ma. Sołtys stwierdziła, że od szesnastu lat walczy o remont drogi, ale prośby okazują 

się bezskuteczne.  

 Radny Władysław Stankiewicz zwrócił uwagę, że należałoby zająć się drogą do miejscowości 

Święciny. 

 

Ad. 7. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o 

przekazanie podziękowań dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za wykonanie barierek 

energochłonnych na trasie Morcinek – Zagwiździe. Pani Adamczyk stwierdziła, że „trwało to długo, ale 

małymi krokami można coś stworzyć”. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Murów Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie 

nieodpłatnego przejęcia parkingu pod Ośrodkiem Zdrowia w Starych Budkowicach. Zaznaczyła, że 

mieszkańcy budynku przy ulicy Zagwiździańskiej 16 płacą podatki, natomiast  

w ogóle nie korzystają z tego miejsca. Plac jest wykorzystywany głównie przez pacjentów Ośrodka 

Zdrowia oraz klientów apteki. Plac jest wykorzystywany również przez osoby korzystające z urządzeń  

sportowych oraz placu zabaw. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie wycinki drzewa 

– brzozy znajdującej się na wjeździe do miejscowości Bukowo od strony Dębińca. Brzoza jest sucha, 

gałęzie łamią się i spadają na ulicę. Przewodniczący zaznaczył, że przedmiotowe drzewo był już 

oznaczone do wycinki, jednak do dnia dzisiejszego nie zostało to dokonane. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie wystąpienia do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z informacją tego typu, że piaskarka w miejscowości Bukowo 

sypie jedynie do skrzyżowania obok przystanku. Radny zwrócił się z prośbą  

o przekazanie informacji ZDP w Opolu, że droga znajdująca się obok sklepu przy ul. Wiejskiej  

w miejscowości Bukowo również należy do dróg powiatowych i prosiłby o wykonywanie tych czynności 

również na tym odcinku drogi. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na to, aby nagrania z sesji Rady Gminy były zamieszczane 

na stronie internetowej Urzędu Gminy, a nie tylko w BIP-ie, gdyż mieszkańcy mają trudności  

w korzystaniu z BIP. Radny Wróbel zaproponował utworzenie zakładki z lewej strony na stronie 

głównej Urzędu i zamieszczanie tam nagrań. 

Wójt Gminy Michał Golenia w odpowiedzi na uwagi związane ze stroną internetową Urzędu 

zaznaczył, że odbyły się już wstępne rozmowy w sprawie wprowadzenia ustrukturyzowania  

i usystematyzowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie zamontowania  

skrzynki przez Urzędem Gminy dla mieszkańców aby umożliwić im wypowiedzi w przedmiocie pracy, 
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godzin otwarcia i obsługi Urzędu. Radny zaznaczył, że mieszkańcy zwracali uwagę na brak takowej 

skrzynki. 

Wójt Gminy Michał Golenia zaproponował radnym utworzenie nieformalnej komisji do spraw 

strategii rozwoju gminy i zwrócił się do radnych o zgłaszanie członków do tej komisji. Zgłosili się 

następujący radni: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Przemysław Chrzanowski 

3. Antonina Adamczyk 

4. Anna Kuczera 

5. Piotr Siekierka 

6. Sebastian Nowicki 

7. Karol Pośpiech 

8. Klaudia Gustaw 

9. Wojciech Hasik 

Radny Sebastian Nowicki zaproponował, aby na pierwszych spotkaniu komisji do spraw 

strategii rozwoju gminy dokonać inwentaryzacji tego co w tym temacie zostało zrobione. Radny 

zaznaczył, że brał udział w spotkaniach mających na celu stworzenie strategii rozwoju gminy. 

Wójt Gminy Michał Golenia zadeklarował pozyskanie informacji od firmy przeprowadzającej 

rozmowy w powyższej sprawie. 

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia wszelkiej 

pomyślności, zadowolenia z życia osobistego oraz zawodowego z okazji nadchodzącego Nowego Roku. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1230 zamknął III 

sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad III sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor       

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


