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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

 

XIV sesja Rady Gminy Murów odbyła się w restauracji „Karczma na Górce” w Starych 

Budkowicach. 

Obrady rozpoczęto 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:03, a zakończono tego samego dnia 

o godz. 12:14. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Gustaw 

3. Wojciech Hasik 

4. Piotr Siekierka 

5. Sebastian Nowicki 

6. Przemysław Chrzanowski 

7. Karol Pośpiech 

8. Antonina Adamczyk 

9. Anna Kuczera 

10. Adrian Kliscz 

11. Stanisław Stankiewicz 

12. Władysław Stankiewicz 

13. Robert Wantuch 

Nieobecni – radna Klaudia Reinert, radny Maciej Wróbel. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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

załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (10:03) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

5.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały 

o wieloletniej prognozie finansowej 

5.2. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2020 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok 

5.3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019; 
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5.4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022; 

5.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad 

finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów; 

5.6. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

5.7. zmiany uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów; 

5.8. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych oraz za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

5.9. określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 

5.10. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów 

6. Interpelacje radnych. 

7. Zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje 

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (10:06) 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu XIII sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XIII sesji Rady 

Gminy Murów. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy (10:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Piotr 

Siekierka, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół XIII sesji Rady Gminy. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(10:07) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił informacje dotyczące pracy 

Rady Gminy w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (10:09) 
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Wójt Gminy przedstawił sprawozdania z działalności międzysesyjnej w okresie od 25 listopada 

2019 roku do dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Wójt Gminy poinformował o uruchomieniu dostępnej mobilnej aplikacji Urzędowej strony 

Gminy Murów. Będą tam zamieszczane takie informacje jak: harmonogram wywozu odpadów wraz  

z powiadomieniami, a także inne ważne komunikaty zamieszczane na stronie. Aplikację można pobrać 

w sklepie play dla systemów android oraz App store dla systemów iOS. 

Wójt Gminy poinformował również o zaplanowanym na dzień dzisiejszy po posiedzeniu Rady 

Gminy otwarciu PSZOK w Murowie. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth skierowała zapytanie do Wójta Gminy w sprawie dotyczącej 

przejęcia terenu celem poszerzenia drogi Grabczok – Murów, której drogi to dokładnie dotyczy? 

Wójt Gminy poinformował, że jest to droga od leśniczówki w kierunku drogi głównej do Kup. 

Nie wniesiono dalszych zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (10:18) 

 

5.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023 (10:18) 

 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Murów 

na lata 2020-2023. 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. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Murów na lata 2020-2023 (10:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, 

Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Robert 

Wantuch, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023, która 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

5.2. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2020 (10:29) 
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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 2020. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Murów na rok 2020. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2020 (10:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia 

Gustaw, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Adrian 

Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2020 , która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

5.3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (10:39) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019. 

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 (10:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Stanisław 

Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert 

Wantuch, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

5.4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022 (10:43) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił 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 uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Murów na lata 2019-2022 (10:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, 

Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, 

Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022, która 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

5.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania  

w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (10:46) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 

roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów . 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu 

Gminy Murów (10:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Adrian 

Kliscz, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Sebastian 

Nowicki, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania 

w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 

12 do niniejszego protokołu. 

 

5.6. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
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właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10:48) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów  

z dnia 10czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (10:56) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Adrian 

Kliscz, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

5.7. zmiany uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów (10:56) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów . 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów  

z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Murów (11:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 
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Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, 

Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr  

14 do niniejszego protokołu. 

 

5.8. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych oraz za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (11:01) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych oraz za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi . 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (11:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka, 

Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, 

Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych oraz za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

5.9. określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu 

zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (11:06) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
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W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (11:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki, 

Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, 

Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu 

zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

 

5.10. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów (11:11) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił 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 głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów 

(11:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Władysław 

Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Piotr 

Siekierka, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził dwudziestominutową przerwę  

w obradach Rady Gminy. 

 

6. Interpelacje radnych. (11:51) 

Interpelacje nie zostały złożone. 

 

7. Zapytania radnych (11:56) 
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Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

8. Wolne wnioski i informacje (11:56) 

Radna Anna Kuczera skierowała zapytanie w sprawie robót związanych z remontem chodnika 

miejscowości Zagwiździe. Radna dodała, że obecne krawężniki są wyższe o około 30 cm. 

Wójt Gminy odpowiedział, że zadanie zostanie zakończone do końca roku. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił uwagę na to, ze zamontowany próg zwalniający w miejscowości 

Murów na ulicy Wolności nie spełnia swojej funkcji, gdyż jest wymijany przez samochody ciężarowe. 

W związku z czym radny Piotr Siekierka złożył wniosek Radny Piotr Siekierka złożył wniosek  

w sprawie montażu trzeciego progu zwalniającego na wysokości budynku szkoły podstawowej  

w Murowie w przestrzeni pomiędzy już zamontowanymi progami. 

Radny Piotr Siekierka ponowił wniosek w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych celem podjęcia działań mających na celu budowę zatoczki autobusowej na wysokości 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie. W przedmiotowym miejscu dzieci wsiadają i wysiadają  

autobusów i odbywa się to na jezdni, co stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci jak również dla 

użytkowników ruchu drogowego w tym miejscu. 

Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do zamontowanego progu zwalniającego  

w miejscowości Murów przy ulicy Wolności skierował zapytanie do Wójta Gminy, dlaczego próg 

znajduje się tylko z jednej strony. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że była już przekazywana informacja  

w tym zakresie, że takie praktyki są stosowane. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił się z zapytaniem w sprawie skrzyżowania drogi z ulica Tartaczną  

w Murowie, a także skrzyżowania dróg na Grabczok, czy jest jakiś projekt przebudowy tych miejsc? 

Wójt Gminy stwierdził, że Stora Enso posiada warunki techniczne przebudowy skrzyżowania  

i zadeklarował, że będą podejmowane rozmowy w tym zakresie po Nowym Roku. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na fakt, że niektóre drzewa na terenie gminy są już od 

pewnego czasu oznaczone do wycinki, jednak w dalszym ciągu nie są podejmowane żadne prace, czy 

coś wiadomo w tym temacie? 

Wójt Gminy poinformował, że prace te będą wykonane do końca marca 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o sytuacji w sprawie 

pochylonego drzewa – brzozy na terenie należącym do Nadleśnictwa Turawa przy drodze do Bukowej, 

poinformował, że przedmiotowe drzewo zostało usunięte po rozmowach z Nadleśnictwem Turawa. 

Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła się z prośbą do radnych o pochylenie się nad 

wnioskiem złożonym przez rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych wsi Grabice, Młodnik  

i Radomierowice o umożliwienie dzieciom uczęszczającym do klas I i II oraz tym, które rozpoczną 

naukę w latach kolejnych, bezpłatnego dojazdu do PSP w Murowie. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem czy są podejmowane działania w kierunku 

walki ze smogiem, czy gmina przewiduje kontrole w tym zakresie? 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego poinformował, aby zgłaszać do Urzędu Gminy 

przypadki podejrzenia palenia w piecu substancjami zabronionymi. 

Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że należałoby w tej sprawie przeprowadzić kampanię 

edukacyjną dla mieszkańców gminy wówczas wzrosłaby ich świadomość. 

Wójt Gminy poinformował, że akcje edukacyjne będą przeprowadzane w placówkach 

oświatowych. Przewidywany jest wspólny projekt z portalem informacyjnym opowiecie.info. 

Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat smogu i walki z nim. 
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W związku z faktem, iż sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła stwierdził, że problem polegający na 

nadmiernym zadymieniu dotyczy szkoły podstawowej w Starych Budkowicach, dyrektor placówki – 

Pan Norbert Kafka poinformował, że wynika to z procesu spalania węgla przez kotły. W szkole znajduje 

się stary kocioł bez nawiewu i sterowania, stąd też wynika przedmiotowa sytuacja. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie Maria Skrzypek skierowała 

zapytanie w sprawie gazociągu na terenie gminy, jak przedstawia się ta kwestia. 

Wójt Gminy poinformował, że temat jest ciągle podejmowany, „jest na topie”. W chwili 

obecnej są prowadzone rozmowy ze spółką gazownictwa. Wójt Gminy zadeklarował, ze jeżeli będą 

znane bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie wówczas zostaną przekazane. 

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 12:14 zamknął 

XIV sesję Rady Gminy Murów. 

Nagranie z obrad XIV sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. W związku z problemami natury technicznej nagranie nie odzwierciedla całościowego 

przebiegu XIV sesji Rady Gminy Murów. 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor      Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady Gminy Murów 

/-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

Zakończono sesję (12:14) 


