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P R O T O K Ó Ł Nr XX/2020 
z obrad XX sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 4 sierpnia 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 4 sierpnia 2020 o godz. 14:01, a zakończono o godz. 14:59 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Maciej Wróbel 

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 – radny Piotr Siekierka oraz radny Sebastian Nowicki. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Lista obecności osób obecnych na XX sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu 

Rozpoczęto sesję (14:01) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji (14:01) 

1.Przedstawienie porządku obrad sesji 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 

2.2 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 

2.3. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 

3. Wolne wnioski i informacje 

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:02) 

2.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 (14:02) 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 

2020 odczytując uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.  

 Wójt Gminy przedstawił kwestię związaną z inwestycją w Nowych Budkowicach oraz przekazał 

informacje o fakcie, że zostało przyznane dofinansowanie na zrealizowanie zadania tzw. UZEK. 

Podpisanie umowy jest planowane na koniec miesiąca grudnia, więc nie ma konieczności blokowania 
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tych środków  finansowych i można je przeznaczyć na  inne zadania. Środki będą przeznaczone na 

zmianę dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynku szkoły w Starych Budkowicach. Urząd 

Marszałkowski jest chętny na dodatkową pomoc finansową dla Gminy Murów na realizację zadania 

związaną z remontem budynku Urzędu Gminy w Murowie. Droga jaką wskazał UMWO jest taka, że w 

najbliższy czwartek należy złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do samej 

termomodernizacji szkoły. Na jedną inwestycję dofinansowanie sięgałoby kwotę 1 200 000,00 zł i na 

drugą tak samo. W związku z powyższym planuje się przeznaczyć kwotę 76 000,00 zł na koszty zmiany 

dokumentacji i opracowania Studium Wykonalności Inwestycji termomodernizacji budynku szkoły w 

Starych Budkowicach. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy wstępne 

szacunki odnośnie zwiększenia kosztów remontu są znane? 

 Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że jest to kwota pomiędzy 1 500 000,00 zł a 

2 000 000,00 zł, jednak należy przyjąć kwotę tę bliższą 2 000 000,00 zł. Plus koszty związane z 

termomodernizacją tj. 700 000,00 zł, minus 1 200 000,00 zł, to byłyby te realne koszty, Te kwoty nie są 

ostateczne, jest to uzależnione  od czynników związanych z p.poż oraz BHP. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 (14:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Robert 

Wantuch, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Adrian 

Kliscz, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XX/127/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

2.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 (14:18) 

 Skarbnik Gminy Murów Teresa Kuca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 odczytując objaśnienia. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

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

2020–2023 (14:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 
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Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Klaudia Reinert, Karol 

Pośpiech, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XX/128/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023, która stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

2.3. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 (14:23) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie czy przedstawione ceny w 

niniejszym projekcie uchwały są aktualne na obecny czas. 

Wójt Gminy potwierdził powyższą informację. 

 W związku z brakiem innych zapytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2020/2021 (14:24) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Adamczyk, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Klaudia 

Reinert, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XX/129/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021, która stanowi załącznik nr 

5 do niniejszego protokołu. 

3. Wolne wnioski i informacje (14:25) 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy czy przekazane zostały zgłaszane  

w trakcie XIX sesji Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. wnioski i uwagi w sprawie chodników 

oraz w sprawie wyznaczenia terminu kontroli przez PINB na byłej hucie szkła w miejscowości Murów. 

Radny Wróbel poruszył także zgłaszaną wielokrotnie kwestię związaną z przejściem dla pieszych przy 

przedszkolu w Murowie, czy coś wiadomo w tej sprawie. 

 Wójt Gminy potwierdził, że wnioski zostały przekazane i odniósł się do przedmiotowych 

kwestii. W kwestii chodnika Wójt stwierdził, że należy się spotkać i omówić. Ponadto Wójt Gminy 

dodał, że Gmina nie wykonywała żadnych inwestycji wbrew Powiatu Opolskiego, który określił zasady 

wykonania tego zadania. Odnośnie zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
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w powiecie opolskim zostało to już wysłane, jednak na chwilę obecną nie otrzymano odpowiedzi.   

W przypadku przejście dla pieszych przy przedszkolu w Murowie zostało to skonsultowane   

z Powiatem, który będzie wykonywać oświetlenie drogowe w tym miejscu, które jest niezbędne do 

tego, aby w tym miejscu wykonać przedmiotowe przejście. Z informacji jakie Wójt posiada Powiat 

posiada wolne środki na realizację tego zadania. Wójt Gminy zadeklarował, że będzie monitował 

przedmiotową sprawę. 

 Wójt Gminy poinformował, że Tauron w bieżącym roku będzie wykonywał oświetlenie uliczne 

na terenie gminy polegające na wymianie na LED-owe, będzie to jednak wymiana istniejących punktów 

świetlnych. Planuje się że zostanie to wykonane do połowy października. Wójt Gminy zadeklarował, że 

będą podejmowane negocjacje w kwestii rozbudowy systemu oświetlenia o dodatkowe punkty. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk skierowała zapytanie do Wójta Gminy 

co nowego w sprawie rozbudowy kanalizacji w Starych Budkowicach. Radna Adamczyk poruszyła 

również kwestię związaną z remontem dróg na terenie gminy, tym samym poinformowała, że radni są 

w trakcie wykonywania przeglądu dróg na terenie gminy i w związku z tym pojawiło się następujące 

zapytanie: czy jest możliwość, aby na niektóre drogi nawieźć tylko tłucznia, a mieszkańcy dokonaliby 

rozplantowania we własnym zakresie? 

Odnosząc się do kwestii związanej z kanalizacją w Starych Budkowicach Wójt Gminy 

poinformował, że planuje się ogłoszenie przetargu na to zadania pod koniec miesiąca sierpnia b.r. 

Wójt Gminy dodał również, że najprawdopodobniej będzie konieczność dokonania etapowania 

przedmiotowego zadania, być może nawet na 3 etapy.  

W kwestii utwardzenia dróg gruntowych Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o przekazanie 

mieszkańcom prośby o chwilę cierpliwości w przedmiotowym zakresie, gdyż  mamy pracowników 

gospodarczych, którzy są mają do dyspozycji w samochód służbowy i będą te prace wykonywać. W 

chwili obecnej pracownicy gospodarczy wykonują prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie 

gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie w przedmiocie drzew 

na tzw. „bukowskiej” , kwestii monitoringu na stacji PKP w miejscowości Bukowo oraz w sprawie 

zwrócenia się do Lasów Państwowych o przywrócenie pierwotnego stanu drogi prowadzącej do 

budynku stacji PKP w miejscowości Bukowo.  

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii stwierdził, że sprawa dotycząca drzew została 

zgłoszona , natomiast w przypadku monitoringu jest problem, gdyż obiekt nie stanowi  własności 

gminy, w związku z czym nie możemy założyć monitoringu. Ponadto, jest problem w kwestii słabego 

połączenia Internetu.  Odnośnie kwestii związanej z drogą Wójt Gminy poinformował, że jest 

umówiony z Nadleśniczym na spotkania w tej sprawie. 

Radny Robert Wantuch zadał pytanie o stan realizacji zadania – remontu drogi na ulicy 

Słonecznej w Murowie. 

Wójt Gminy poinformował, że została podpisana umowa w przedmiotowej kwestii.  

Radny Wantuch zadał pytanie w sprawie skrzyżowania  ulic obok skwerku w Murowie. 

Wójt Gminy zadeklarował sprawdzenie przedmiotowej kwestii. 

Radny Stanisław Stankiewicz poruszył kwestię montażu punktów świetlnych w kierunku na ul. 

Młyńskiej w Starych Budkowicach – przed mostem i za mostem. 

Wójt Gminy poinformował, że przedmiotowy wniosek jest złożony i czeka na realizację. 

Radny Władysław Stankiewicz poruszył kwestię związaną ze słabą jakością pracy pracowników 

gospodarczych.  

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie rozmów z pracownikami i monitorowanie sytuacji. 

Radny Władysław Stankiewicz stwierdził, że na terenie gminy jest bardzo dużo pracy,  

w szczególnością związanej z rowami.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą o przygotowanie 

przez radnych newralgicznych punktów tj. drogi, zwisające konary itp., które wymagają sprawdzenia 

i interwencji. Punkty te będzie można przedstawić na wizji lokalnej w danej miejscowości. Radna 

poruszyła problem związany z tym, że często dochodzi do sytuacji, gdzie zwisające konary spadają  

i wówczas strażacy – ochotnicy są wzywani do usunięcia tych zagrożeń. Radna dodała, że podczas 

oględzin wykonywanych podczas przeglądu drzew na terenie gminy spotkali się z sytuacją, gdzie 

drzewo zostało wzmocnione pianką montażową. Fakt ten miał miejsce w Święcinach. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii zwrócił się z prośbą o zgłaszanie tych faktów 

do Urzędu Gminy, celem podjęcia interwencji w przedmiotowej kwestii. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na brakujący element barierki energochłonnej  na ulicy 

Murowskiej w Zagwiździu przy rzece Budkowiczanka i zwrócił się z prośbą o interwencję w tej sprawie 

do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił się z prośbą o zgłoszenie faktu do Tauronu nie świecenia lamp 

ulicznych przy ulicy Górki 17-19 oraz przy ulicy Grabickiej obok plebanii. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na fakt, że na ulicy Leśnej są zapadnięte studzienki 

kanalizacyjne. W chwili obecnej jest zabezpieczenie w postaci prowizorycznej blachy. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na to, że przy Sali na rogu w Zagwiździu nie ma asfaltu, jest 

ogromny ubytek nawierzchni w drodze, zwrócił się z prośbą o interwencję. 

Wójt Gminy odniósł się do kwestii związanej ze studzienkami kanalizacyjnymi przy ulicy Leśnej i 

poinformował, że odbyła się wizja lokalna z wykonawcą. Wójt Gminy zadeklarował przekazanie 

informacji w przedmiotowej kwestii. 

Radny Stanisław Stankiewicz skierował zapytanie w sprawie wykonawcy – firmy wykonującej 

zadania polegające na łataniu dziur, jakimi kryteriami posługuje się przy kwalifikacji ubytków w 

nawierzchni. 

Wójt Gminy poinformował, że firma ma określony metraż wykonania przedmiotowych prac. 

Wójt Gminy poinformował, że ostateczna kwalifikacja ubytków w nawierzchni będzie przeprowadzona. 

Radny Władysław Stankiewicz stwierdził, że to jest „daremna robota, bo pół roku temu kleili 

dziury, a teraz one znowu są”. 

Radna Anna Kuczera skierowała zapytanie do Wójta Gminy co z drogą i ścieżką rowerową 

pomiędzy miejscowościami Murów i Zagwiździe, gdyż są w stanie krytycznym. Radna dodała, że 

„takiego odcinka na terenie powiatu nie ma”. Radna poruszyła również kwestię dotyczącą przejścia dla 

pieszych oraz lampy na ulicy Murowskiej w Zagwiździu obok przystanku. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii stwierdził, że w przypadku drogi pomiędzy 

Murowem i Zagwiździem czekamy na działania Zarządu Dróg Powiatowych ma być tam remont drogi, 

natomiast w przypadku przejścia dla pieszych – zadanie to jest ujęte w projekcie i ma to zostać 

wykonane. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na problem polegający na tym, że przejście dla pieszych  

w Murowie obok szkoły „prowadzi donikąd”, zwrócił się z  prośbą o interwencję w tej sprawie. 

Wójt Gminy poinformował, -że powyższa kwestia była podejmowana podczas wizji lokalnej  

z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Policji. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na zły stan fragmentu chodnika przy ulicy Lipowej  

w miejscowości Murów i związane z tym niebezpieczeństwo. Płyty chodnikowe zostały uszkodzone 

przez korzenie drzew. 

Wójt Gminy zadeklarował zajęcie się powyższą sprawą. 

Poruszona została także sprawa związana z chodnikiem przy ulicy Lipowej w Murowie, gdzie 

konieczne jest uzupełnienie kostki. Wójt dodał, że wykonawca miał to wykonać „w gratisie”, jednak do 

tej pory nie zostało to wykonane. 
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Radny Władysław Stankiewicz zwrócił uwagę na to, że w miejscowości Radomierowice 

znajduje się niebezpieczny konar drzewa. Radny Stankiewicz Władysław prosi o wykarczowanie 

konara. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę i zadał pytanie czy jest możliwe aby przy paczkomacie 

znajdującym się przy budynku Urzędu Gminy wykonać zatoczkę lub ustawić znak drogowy – zakazu 

zatrzymywania się, gdyż w tym miejscu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji dla użytkowników ruchu 

drogowego. 

Wójt Gminy zadeklarował zajęcie się sprawą. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zasugerował, aby zawiadomić o tym 

fakcie służby Policji. 

Radny Maciej Wróbel stwierdził, że miały być zwiększone patrole w zakresie kontrolowania 

samochodów ciężarowych przewożących drewno i niestety te transporty nadal się odbywają. Radny 

Wróbel dodał, że nie widział patroli policyjnych  w miejscowości Murów na ulicach bocznych. 

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Antonina Adamczyk nie zgodziła się z wypowiedzią radnego 

Macieja Wróbel, gdyż jak twierdzi, kontrole się odbywają. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:59 zamknął 

XX sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XX sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor      Przewodniczył: 

       Przewodniczący Rady Gminy 

 

       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

Zakończono sesję (14:59) 

 


