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P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2020 

z obrad XXII sesji  

 RADY GMINY MURÓW  

z dnia 15 października 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 15 października 2020 o godz. 14:04, a zakończono o godz. 15:37 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Klaudia Reinert 

2. Klaudia Gustaw 

3. Wojciech Hasik 

4. Piotr Siekierka 

5. Maciej Wróbel 

6. Sebastian Nowicki 

7. Przemysław Chrzanowski 

8. Karol Pośpiech 

9. Antonina Adamczyk 

10. Anna Kuczera 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

 Nieobecny - radny Stanisław Onyszkiewicz. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

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

niniejszego protokołu 

 

 

Rozpoczęto sesję (14:04) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. (14:04) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 

 1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 

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

 3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 

 4. uchwalenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Murów 
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 5. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

 6. inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

 7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów 

 8. 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabice 

 10. 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 

6. Interpelacje radnych 

7. Zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje 

 

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:07) 

 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego 

protokołu. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Gminy Murów (14:08) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Sebastian 

Nowicki, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Robert 

Wantuch, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Adrian Kliscz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXI sesji Rady Gminy. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (14:08) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk poinformowała, że w związku  

z nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy przedmiotowa informacja zostanie przedstawiona na 

kolejnym posiedzeniu Rady. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady (14:08) 
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 Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 28 

września 2020 r. do 15 października 2020 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie (14:12) 

 

1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:12) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020. 

 W związku z brakiem zapytań do przedmiotowego projektu uchwał Wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:17) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(5): 

Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(9): 

Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Klaudia 

Reinert, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Adrian Kliscz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 

 W związku z uwagami radnego Piotra Siekierka, który zgłosił problem natury technicznej 

polegającym na tym, że głosował "przeciw", natomiast w systemie został odnotowany głos "za". 

 Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła ponowne 

głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020. 

 

Ponowne głosowanie w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:19) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(2): 

Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(12): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, 

Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Anna 

Kuczera 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 2 głosami „za”, 12 głosami  "przeciw”  nie podjęto 

przedmiotowej uchwały. 
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 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk ogłosiła piętnastominutową przerwę. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk wznowiła obrady po przerwie. 

  

2. Wniosek Wójta Gminy Murów w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy Murów na rok 2020 (14:38) 

 

 Wójt Gminy Murów Michał Golenia złożył wniosek o wprowadzenie nowego projektu uchwały 

w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad 

przedmiotowym wnioskiem. 

 

Glosowanie nad wnioskiem Wójta w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy Murów na rok 2020 (14:39) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Klaudia 

Gustaw, Antonina Adamczyk, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz 

PRZECIW(3): 

Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 

 W wyniku powyższego głosowania postanowiono o przedłożeniu projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020. 

 

3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:39) 

 

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

Murów na rok 2020 poprzez jego odczytanie wraz z uzasadnieniem. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwalą w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020 (14:47) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Robert 

Wantuch, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel 

PRZECIW(4): 

Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 10 głosami „za”, 4 głosami "przeciw" podjęto uchwałę Nr 

XXII/145/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2020, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 (14:47) 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023 poprzez jego odczytanie wraz  

z objaśnieniami. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały. 

 

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

2020–2023 (14:52) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Wojciech 

Hasik, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert 

PRZECIW(4): 

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 10 głosami „za”, 4 głosami "przeciw" podjęto uchwałę Nr 

XXII/146/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

5. uchwalenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Murów (14:53) 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów (14:55) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Murów poprzez jego odczytanie. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały 
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Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Sebastian Nowicki, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Maciej 

Wróbel, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Karol 

Pośpiech, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXII/147/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie uchwalenia III zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów, która stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

6. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (14:55) 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku poprzez jego odczytanie. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

tego podatku (15:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Sebastian 

Nowicki, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Adrian 

Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Przemysław Chrzanowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

  

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, 1 głosem "wstrzymującym się" podjęto 

uchwałę Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi załącznik nr  5 do 

niniejszego protokołu. 

 

7. inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (15:00) 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk odczytała projekt uchwały w sprawie 

inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
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                W związku z brakiem zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały. 

                Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie wyłączenia  

z przedmiotowego głosowania radną Klaudię Gustaw, która pełni funkcję inkasenta w sołectwie 

Grabczok. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (15:07) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Klaudia Reinert, Sebastian 

Nowicki, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Stanisław 

Stankiewicz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw 

  

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXII/149/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

8. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów (15:07) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów poprzez jego odczytanie. 

 Radny Maciej Wróbel złożył wniosek w sprawie zamieszczenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w gminach na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek odpowiadając na powyższe poinformowała, że te 

regulaminy są umieszczane na naszej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej, ale jeśli ta informacja 

jest za mało czytelna to zostanie umieszczony przedmiotowy komunikat na stronie. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Murów (15:11) 

 

Wyniki imienne: 
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ZA(14): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, 

Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 

 

 W związku z problemem natury technicznej polegającym na tym, że system wskazał, że  

w głosowaniu nie głosowały dwie osoby - Stanisław Onyszkiewicz. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła reasumpcję głosowania. 

 

Reasumpcja glosowania: w sprawie głosowanie nad uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Murów (15:13) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Robert 

Wantuch, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Przemysław 

Chrzanowski, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXII/150/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 

 

9. 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:14) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła projekt uchwały  

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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi poprzez jego odczytanie.  

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów  
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i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:25) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Sebastian 

Nowicki, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXII/151/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku 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 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr  8 do 

niniejszego protokołu. 

 

10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat  

w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabice (15:25) 

 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabice poprzez jego odczytanie.  

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na 

czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabice 

(15:27) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, 

Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Władysław 

Stankiewicz, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 
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 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXII/152/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

położonej w miejscowości Grabice, która stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

 

12. 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 (15:27) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła 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 poprzez jego odczytanie.  

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały 

Głosowanie nad uchwałą 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 (15:28) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, 

Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Władysław 

Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Stanisław Onyszkiewicz 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXII/153/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku 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, która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

  

6. Interpelacje radnych. (15:28) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

7. Zapytania radnych (15:29) 

 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

8. Wolne wnioski i informacje. (15:29) 
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 Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię odnośnie spotkania z mieszkańcami ulicy Wolności, 

a dokładniej użytkownikami szopek, które spłonęły, jaka jest teraz kwestia ustaleń i jakie działania są 

planowane?  

Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z osobami, które ucierpiały  

w przedmiotowym pożarze. Dwie osoby, które w chwili obecnej nie mają lokum do przechowywania 

swoich rzeczy, majątku udostępniono dwie szopki, które są w dalszym otoczeniu. Mieszkańcy są 

zadowoleni z tego, co otrzymali. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta Gminy czy stan techniczny tych 

pomieszczeń, które zostały udostępnione jest taki, który pozwala na adaptację na już czy wymagany 

jest jakiś remont, za który mieszkańcy muszą sobie zapłacić?  

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że pracownicy gospodarczy zajmą się 

doprowadzeniem tych dwóch szopek do takiej formy, aby można było z nich korzystać.  

Radny Wojciech Hasik złożył wniosek w sprawie utworzenie nowego miejsca dla zatrzymywania 

się autobusu szkolnego w miejscowości Kały przy posesji nr 36.  

Radny Sebastian Nowicki złożył zapytanie w sprawie progu zwalniającego w miejscowości 

Murów przy ulicy Wolności czy zostały podjęte działania Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, czy jest 

szansa, że to przed zimą zostanie wykonane. Zdaniem radnego Nowickiego powinno to być 

przynajmniej jakoś zabezpieczone, bo to się coraz bardziej pogłębia i na dzień dzisiejszy przy jakimś tam 

niefortunnym przejeździe można zniszczyć koło.  

Wójt Gminy odpowiadając poinformował, że w trwającym miesiącu odbędzie sią komisja 

składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Komendy Policji oraz naszego pracownika, 

która ma ocenić jeszcze raz sytuację na miejscu.  

Wójt Gminy dodał, że ma nadzieję, że zapewnienia które były składane ze strony starostwa, 

Zarządu Dróg Powiatowych, że w tym roku jeszcze to ma być wykonane i wymienione zostaną 

dotrzymane.  

Radny Władysław Stankiewicz złożył wniosek dotyczący podjęcia działań w sprawie dwóch 

drzew (w miejscowościach: Święciny i Kały), które były przedmiotem przeglądu dróg na terenie gminy 

Murów dokonanego przez Komisję Mienia w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Radny dodał, że 

przedmiotowe drzewa stanowią zagrożenie i „może się tragedia stanąć tam”.  

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego poinformował, że niezwłocznie zostanie 

oddelegowany pracownik, żeby zajął się tym tematem. Wójt Gminy dodał, że w zeszłym tygodniu 

komisja zakończyła oględziny i zapewnił, że jeśli przedmiotowe drzewa nie są jest ujęte to 

natychmiastowo poprosi o ich ujęcie.  

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie usunięcia suchego drzewa w miejscowości 

Murów przy ulicy Wolności przy pierwszym bloku od strony byłej kawiarni.  

Wójt Gminy odpowiedział, że najprawdopodobniej drzewo to zostało ujęte w planie wycinki. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na zalegający brud typu liście, „noski” na ulicy Lipowej  

w Murowie.  

Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że albo zostanie przedstawiona 

propozycja Starostwu o wspólnej realizacji zadania polegającego na uprzątnięciu przedmiotowego 

terenu lub też propozycja wykonania to wspólnie z Gminą, razem z naszymi pracownikami, o ile oni 

wyrażą chęć podjęcia się tego.  
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Wójt Gminy zadeklarował, że Gmina wystąpi z takową inicjatywą do Starostwa. W przypadku 

braku podjęcia działań ze strony Starostwa wówczas będzie konieczność uprzątnięcia terenu po naszej 

stronie.  

Radny Stanisław Stankiewicz zwrócił uwagę na wywrócone drzewo na rzece Budkowiczance  

w miejscowości Stare Budkowice.  

Radny zwrócił się z prośbą o jego uprzątnięcie, gdyż tworzą się w tym miejscu zatory. Wójt 

Gminy odnosząc się do powyższej kwestii dodał, że w ostatnim czasie odbył spotkanie  

z przedstawicielami Wód Polskich, którzy przekazali informację dotyczącą jakie zadania mają w planie 

wykonać jeszcze do końca tego roku. W planie tym uwzględniono uprzątnięcie drzewa oraz wycinka 

drzew zagrażających. Nie podano natomiast terminu kiedy to chcą to zrobić.  

Radny Stanisław Stankiewicz dodał, że to należy wykonać teraz, bo ta przewrócona brzoza jest 

tam już od dwóch miesięcy.  

Wójt Gminy dodał, że w odpowiedzi na pana Stanisława Stankiewicza Gmina nie ma możliwości 

uprzątać majątku w formie drzewa, który należy do Wód Polskich, ponadto nie wydano zgody na to 

abyśmy zrobili to we własnym zakresie. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy o godzinie 15:37 

zamknęła XXII sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XXII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

  

  

Protokołowała: 

       Przewodniczyła    

Martyna Leja      Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

       Antonina Adamczyk  

 

 

Zakończono sesję (15:37) 

 


