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P R O T O K Ó Ł Nr XI/2019 
z obrad XI sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 18 września 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 18 września 2019 r. o godz. 14:05, a zakończono o godz. 15:58 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Przemysław Chrzanowski 

6. Karol Pośpiech 

7. Antonina Adamczyk 

8. Anna Kuczera 

9. Adrian Kliscz 

10. Stanisław Stankiewicz 

11. Władysław Stankiewicz 

12. Robert Wantuch 

Nieobecni radni: Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności sołtysów oraz osób obecnych na XI sesji Rady Gminy stanowią odpowiednio załączniki 

nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. (14:05) 

 

1.Przedstawienie porządku obrad sesji 

2.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji 

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

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019; 

 2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022; 

 3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice 

Wielkie a Gminą Murów; 

 4) zmiany uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli; 

 5) zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata; 
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 6) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Murów na lata 2019-2023; 

 7) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 

6.Interpelacje radnych. 

7. Zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje 

 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (14:11) 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów IX sesji Rady Gminy Murów oraz X sesji Rady Gminy Murów,  

w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów  

z obrad tych sesji. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z obrad IX i X sesji Rady Gminy Murów (14:12) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Przemysław 

Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z IX i X sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. (14:13) 

 

 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 27 czerwca 

2019 r. do 18 września 2019 roku.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk  złożyła podziękowania dla osób 

zaangażowanych w organizację XIX Dożynek Powiatowo-Gminnych w Starych Budkowicach. Radna 

Adamczyk zwróciła uwagę, iż w szczególny sposób należałoby podziękować Państwu Malik za trud 

włożony w przygotowanie grup muzycznych i przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości 

dożynkowych i nie tylko. 

 Radni nie wnieśli więcej zapytań i uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (14:29) 

 Skarbnik Gminy Pani Teresa Kuca przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 

2019 r. 

 Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 

 do niniejszego protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 

2019 r.  
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie (14:32) 

 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (14:32) 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2019. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił uwagę na to, że przedstawiony projekt uchwały nie 

jest tożsamy z dołączonym do niego uzasadnieniem. 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 

 Po przerwie Skarbnik Gminy ponownie odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Murów na rok 2019. 

 Do systemu Rada365 omyłkowo został dołączony niepoprawny plik projektu uchwały  

w sprawie zmian budżetu gminy Murów na rok 2019. 

 Radnym przekazano poprawny projekt uchwały i został odczytany przez Skarbnik Gminy Panią 

Teresę Kuca. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:04) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Klaudia 

Reinert, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022 (15:04) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 

2019–2022 (15:06) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 
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Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, 

Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Władysław 

Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/76/2019 Rady Gminy Murów w 

sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

5.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie  

a Gminą Murów (15:06) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie  

a Gminą Murów. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Murów (15:08) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Wojciech 

Hasik, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Klaudia 

Gustaw, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/77/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice 

Wielkie a Gminą Murów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

5.4. zmiany uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli (15:08) 
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  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Jerzemu Fiebich. 

 Pan Jerzy Fiebich przedstawił się jako społeczny zastępca dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Murowie, podkreślając w sposób szczególny słowo "społeczny". Pan Fiebich zwrócił się 

z zapytaniem do Rady Gminy co dalej w tym zakresie, podkreślając tym samym, że warunki 

przyznawania dla nauczycieli dodatków ostatnio były regulowane przez Radę Gminy Murów w 2009 

roku. Zdaniem Pana Fiebich nauczycieli należy motywować do lepszej pracy, zaznaczając tym samym, 

że nie chodzi jedynie o kwestie finansowe.  Pan Fiebich odniósł się również do nagrody z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, która jest przyznawana nauczycielom raz w roku, a jego maksymalna kwota 

wynosi 1 000,00 zł brutto, stwierdzając że poprzez uregulowania w tym zakresie "gmina zapewne 

dobrze na tym zarabia". Zdaniem Pana Jerzego Fiebich należy zmienić kwestie dotyczące możliwości 

działania dyrektora, odnosząc się do funkcji społecznego zastępcy dyrektora. W przypadku 

nieobecności dyrektora szkoły zadania przejmuje tzw. "społeczny zastępca dyrektora", który wykonuje 

wszystkie obowiązki, prócz kontaktu z mediami nie otrzymując żadnych dodatkowych środków 

finansowych. Pan Fiebich zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o rozważenie zmian w przedstawionych 

wyżej kwestiach. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk skierowała zapytanie do pozostałych 

dyrektorów placówek szkolnych. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach odnosząc się do powyżej przedstawionej 

kwestii stwierdził, że kwota dotycząca dodatku za wychowawstwo a dodatkiem funkcyjnym dla 

dyrektora - "pozostawię bez komentarza". Dodał, ze sprawa zastępcy nie jest w żaden sposób 

uregulowana, a w tym przypadku "odpowiedzialność jest, a środków nie ma". 

 Przewodniczący rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do radcy prawnego 

Pana Waldemara Leśniewskiego, jak powyższe kwestie są regulowane przez prawo? 

 Radca prawny Waldemar Leśniewski odnosząc się do powyższego stwierdził, że dla nauczycieli 

pracodawcą jest dyrektor, dla dyrektora - wójt. Zdaniem radcy prawnego przedstawiony problem 

powinien być przedstawiony do Wójta w formie wniosku i wówczas można rozpatrywać to bądź  

w ramach inicjatywy uchwałodawczej albo kwestia do rozstrzygnięcia w ramach kooperacji pomiędzy 

wójtem a dyrektorami szkół. Zdaniem radcy prawnego poruszany temat nie powinien być 

przestawiany na posiedzeniu Rady Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu pani Sylwii Dydzik. 

 Sekretarz Gminy Pani Sylwia Dydzik odniosła się do słów Pana Jerzego Fiebich "że gmina się 

wzbogaciła jeżeli chodzi o nagrody dla nauczycieli, co roku obliczany jest procent kwoty odpisu dla 

każdej szkoły, kwota jest przydzielana dyrektorom, jest w pełni rozdysponowana. Gmina na pewno nie 

zostawia sobie złotówki z tej puli. Dodatki są wypłacane procentowo do wynagrodzenia zasadniczego, 

które od 2009 roku wzrosło o 55%.  Pani Dydzik dodała, że rzeczywiście nad niektórymi postulatami 

można by się pochylić, ale  zwróciła się z prośbą aby "nie zarzucać, że od 2009 roku nic się nie 

zmieniło". 

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

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały. 
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Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia  

26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (15:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Antonina 

Adamczyk, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/78/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

5.5. zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (15:26) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia  

27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 

(15:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 
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Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Klaudia 

Gustaw, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Robert 

Wantuch, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/79/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, która stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

5.6. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na 

lata 2019-2023 (15:30) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 

2019-2023. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały. 

 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023 (15:31) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, 

Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Robert 

Wantuch, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów w 

sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów 

na lata 2019-2023, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

5.7. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej (15:32) 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały. 
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Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej (15:34) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, 

Wojciech Hasik, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Robert 

Wantuch, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

6. Interpelacje radnych. (15:34) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

7. Zapytania radnych (15:34) 

 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

8. Wolne wnioski i informacje. (15:35) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą o podjęcie działań 

w zakresie przesunięcia znaku - teren zabudowany na koniec ulicy Oleskiej (obok p. Nieckarz). 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła wniosek o zamontowanie jednej 

bądź dwóch lamp ulicznych przy ulicy Oleskiej w miejscowości Stare Budkowice. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  złożył wniosek o podjęcie działań 

mających na celu naprawę drogi na stację PKP w miejscowości Bukowo  przez Lasy Państwowe. Droga 

ta została zniszczona przez samochody ciężarowe wywożące drewno z wycinki drzew. Wniosek pana 

Onyszkiewicza poprał sołtys wsi Bukowo Pan Piotr Witek. 

 Sołtys wsi Młodnik pani Maria Gowin zwróciła się z prośbą do radnego Powiatu Opolskiego   

o podjęcia działań w przedmiocie ograniczenia prędkości w miejscowości Młodnik. Sołtys stwierdziła, 

że samochody znacznie przekraczają dozwoloną prędkość i stanowi to zagrożenia dla użytkowników 

ruchu drogowego. Pani Gowin dodała, że chodników nie ma, a stan dróg jest fatalny. Podobna sytuacja 

jest w sołectwie Radomierowice.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zasugerował sporządzenie wykazu dróg, na 

których są notorycznie przekraczane prędkości  i rozważenie sytuacji związanej z kontrolą pomiaru 

prędkości w tych miejscach przez Policję. 

 Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie podjęcia działań przewoźnika PKS, który skrócił 

dojazd do naszej gminy. Prośba o przywrócenie połączenia o godzinie 18.30, uczniowie nie mają 

możliwości powrotu po zajęciach lekcyjnych do gminy Murów. Sołtys wsi  Zagwiździe Aneta Czellnik 
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dodała, że jest po rozmowie z dyrekcją PKS w Opolu i przekazano jej informację, aby wystosować do 

PKS w Opolu pisma sołtysów lub Wójta Gminy z prośbą o przywrócenie kursu o godzinie 18.30 z Opola 

do Starych Budkowic.  Pani Czellnik zwróciła się z prośbą o to, aby przedmiotowy kurs był przez 

Dobrzeń Wielki, a nie przez Brynicę jak to było dotychczas. 

Sołtys wsi Grabczok zwróciła się z prośbą o zmianę trasy kursu o godz. 16  z Opola do Starych 

Budkowic w takim zakresie, żeby wjeżdżał do miejscowości Grabczok. 

 Radna Klaudia Gustaw zwróciła uwagę na fatalny stan dróg powiatowych na terenie gminy 

Murów. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek o podjęcie działań mających na celu przywrócenie lampy 

ulicznej oraz znaku poziomego - przejścia dla pieszych przy ulicy Murowskiej w Zagwiździu obok 

przystanku PKS (obok sali wiejskiej na skrzyżowaniu). 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek o podjęcie działań mających na celu wycinkę, pielęgnację 

drzew na poboczach dróg, w rowach dotyczy terenu całej gminy.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił uwagę na dziurę na drodze w 

asfalcie o rozmiarach około 40x60 cm na trasie Morcinek – Zagwiździe. Przewodniczący Rady apelował 

do radnych i sołtysów o zgłaszanie tego typu ubytków odpowiednim służbom, aby zapobiec 

ewentualnym wypadkom. Przewodniczący dodał, że ten ubytek został już usunięty. 

 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczącej obowiązku 

dokonywania przeglądu kominów oraz ich czyszczenia.  

 Radny Karol Pośpiech zwrócił się z prośbą do Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zagwiździu Pani Gabrieli Kania o zwrócenie uwagi kierowcom autobusów o obowiązku wjeżdżania na 

zatoczkę przy szkole w Zagwiździu podczas odbioru dzieci z przystanku. 

 Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka zwróciła się z zapytaniem w sprawie utrzymania 

czystości i porządku na działkach gminnych.  

 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji do Urzędu Gminy poprzez wskazanie 

przedmiotowych działek. 

 Wójt Gminy dodał również, że w przypadku gdy działki są w dzierżawie, to wówczas obowiązek 

utrzymania czystości ciąży na dzierżawcy. 

 Sołtys wsi Bukowo zwrócił się z prośbą o zakup regulaminu na plac zabaw w miejscowości 

Bukowo. Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka również zwróciła się z takową prośbą. 

 Radny Adrian Kliscz ponownie zwrócił się z zapytaniem w sprawie poruszanej już kwestii 

dotyczącej odwodnienia ulicy Lipowej w miejscowości Zagwiździe. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, ze wniosek został skierowany do Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:36 zamknął 

XI sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XI sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor 

        Przewodniczył: 

        Przewodniczący Rady Gminy Murów 

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

  

 


