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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2020 o godz. 14:07, a zakończono o godz. 16:10 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 
1. Stanisław Onyszkiewicz 
2. Klaudia Reinert 
3. Klaudia Gustaw 
4. Wojciech Hasik 
5. Piotr Siekierka 
6. Maciej Wróbel 
7. Sebastian Nowicki 
8. Przemysław Chrzanowski 
9. Karol Pośpiech 
10. Anna Kuczera 
11. Adrian Kliscz 
12. Stanisław Stankiewicz 
13. Władysław Stankiewicz 
14. Robert Wantuch 

Nieobecni -radna Antonina Adamczyk. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności osób obecnych na XXIV sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr 2   

do niniejszego protokołu. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad (14:07) 
 
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 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024  
(przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały  
o wieloletniej prognozie finansowej) 

b. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2021 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok) 

c. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 
d. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022 
e. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 
f. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji 
g. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji 
h. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania 

w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów 
i. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów 
j. zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
k. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów 
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2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:09) 
 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego protokołu. 

 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Murów (14:10) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Piotr Siekierka, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, 
Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, 
Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Robert Wantuch 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXIII sesji Rady Gminy. 
 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
(14:11) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że komisje Rady Gminy 
działały zgodnie z planem pracy poszczególnych komisji. Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim komisjom Rady Gminy, natomiast szczególne podziękowania skierował do członków komisji 
Mienia za wykonanie przeglądu stanu dróg na terenie gminy Murów. 

 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady (14:12) 
 

Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 25 
listopada do 17 grudnia 2020 roku, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy przedstawił informację związaną z pozyskaniem środków zewnętrznych: 
2019 Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów - 594.000 zł 
2019 Budowa PSZOK - 666.000 zł 
2019 Droga rolnicza z FOGR Stare Budkowice ul. Grabicka - 105.000 zł 
2019 Termomodernizacja Urzędu Gminy i Szkoły w Starych Budkowicach - 1.200.000 zł 
2020 Stobrawska Wstęga, ostoja bioróżnorodności - 251.000 zł 
2020 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Starych Budkowicach - 2.000.000 zł 
2020 Droga rolnicza z FOGR Okoły - Kupi Las - 142.000 zł 
2020 Program LOWE - 200.000 zł 
2019-2020 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 60.000 zł 
2020 Zdalna szkoła - 105.000 zł 

Wójt Gminy przekazał informację dotyczącą dofinansowania termomodernizacji szkoły 
w Starych Budkowicach, a więc jest możliwość przetransferowania całej kwoty z dwóch obiektów na 
jeden (tzn. z Urzędu Gminy i szkoły w Starych Budkowicach), zgodnie z pytaniami, które były zadawane 
na poprzednich posiedzeniach. wartość inwestycji projektu pozostanie na pierwotnym poziomie. 

Wójt Gminy poinformował, że w ostatnich dwóch tygodniach otrzymano informacje o tym, że 
każda szkoła otrzyma po 7 laptopów z Aglomeracji Opolskiej. W chwili obecnej złożono wniosek  
o dofinansowanie budowy drogi ulicy Robotniczej w Murowie na kwotę ok. 770 000,00 zł, a w dniu 
dzisiejszym pocztą został wysłany kolejny wniosek o dofinansowanie na budowę drogi ulicy Polnej  
w Dębińcu z FOGR. 

Wójt Gminy poinformował, że nastąpiła zmiana w zakresie firmy odbierającej odpady 
komunalne w gminie, będzie to Remondis. Firma sukcesywnie dostarcza mieszkańcom harmonogramy 
odbioru odpadów komunalnych, a od dnia dzisiejszego na stronie internetowej Urzędu Gminy 
przedmiotowe harmonogramy są zamieszczone. 
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Wójt Gminy poinformował, że Wody Polskie rozpoczęły prace związane z zabezpieczeniem 
skarpy rzeki Budkowiczanki na wysokości zjazdu na Wojszyn za miejscowością Morcinek. 

Powyższe informacje są zawarte w przedłożonym sprawozdaniu Wójta Gminy. 
Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy panele wchodzą w koszt inwestycji, jaki jest łączny 

koszt inwestycji - dotyczy termomodernizacji szkoły w Starych Budkowicach. 
Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że 1 200 000,00 zostaje przetransferowane na 

wykonanie termomodernizacji szkoły, a założenia zadań pozostają na tym poziomie pierwotnego 
projektu, bez fotowoltaiki. Łączny koszt ok. 1 400 000,00 zł. 

Nie wniesiono uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 
 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:23) 
 
a. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (przedstawienie 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej) (14:23) 
 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 . 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie odnośnie inwestycji termomodernizacji szkoły, gdyż  
w wykazie przedsięwzięć widnieje, że Wójt Gminy przekazał informację, że kwota oscyluje w kwocie  
1 400 000,00 zł, natomiast w przedmiotowym załączniku widnieje kwota 1 600 000,00 zł. Radny 
zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Skarbnik Gminy przedstawiła kwotę z wykazu przedsięwzięć to 1 556 680,56 zł. Skarbnik 
dodała, że Wójt Gminy podając kwotę 1 400 000,00 zł bazuje na kosztorysie. W budżecie ujęto wyższą 
kwotę, gdyż to wszystko zależy od kwoty po przetargowej, a w sytuacji kiedy w budżecie nie ma kwoty 
wynikającej z postępowania przetargowego wówczas nie ma możliwości podpisania umowy  
z wyłonionym wykonawcą, w związku z powyższym lepiej mieć więcej, aniżeli mniej. Gdyż  
w przeciwnym razie należałoby najpierw wprowadzić zmiany w budżecie, a dopiero później podpisać 
umowę. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że rozbieżności w przedstawionej kwocie 
wynikają z tego, że są tam również przedstawione koszty już poniesione, między innymi na wykonanie 
projektu. 

Radny Nowicki stwierdził, że z przedstawionych informacji wynika że koszt przedmiotowej 
inwestycji będzie jednak wynosił 1 600 000,00 zł 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca potwierdziła powyższe stwierdzenie radnego Nowickiego 
i dodała, że taką kwotę się zakłada. 

Radny Piotr Siekierka zadał pytanie odnośnie tego, co w sytuacji jeżeli koszt inwestycji wyniesie 
mniej aniżeli zakładana w budżecie kwota. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiadając stwierdziła, że wówczas należy wprowadzić zmiany 
do budżetu. 

Radny Sebastian Nowicki podjął temat związany z tym, że na spotkaniach na których zapadły 
decyzje o budowie nowego budynku Urzędu przedstawiane zostały kwoty rzędu 7 000 000,00 zł  
i kwoty te były możliwe do "udźwignięcia" przez budżet gminy, radny dodał, że jeżeli w chwili obecnej 
przedstawia się, że koszt budowy nowego Urzędu oscyluje w kwotach ok. 4 000 000,00 zł to w takiej 
sytuacji co z kwotą wynikającą z tej różnicy, a wynosi ona 3 000 000,00 zł. Radny dodał, że można by  
w tej sytuacji pomyśleć nad realizacjami innych inwestycji. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odpowiadając stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, gdyż 
budowa nowego Urzędu nie jest dofinansowywana. 

Radny Nowicki dodał, że kwoty przedstawiane na ówczesnych spotkaniach posiadały 
rozbieżności. 
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Wójt Gminy poinformował, że wówczas przy zakładaniu remontu starego budynku Urzędu  
i remoncie budynku PKP wówczas kwoty dofinansowania wynosiły - 1 000 000,00 zł na dworzec PKP  
 ok. 1 000 000,00 na termomodernizację szkoły, stąd ta różnica. 

Radny Nowicki oraz Wójt Gminy podjęli dyskusję na temat przedstawianych kwot 
dofinansowania poszczególnych inwestycji. 

Skarbnik Gminy przedstawiła stanowisko ze strony finansowej dotyczącej uzyskiwania 
dofinansowania. 

Na zakończenie dyskusji radny Nowicki stwierdził, że budżet gminy pozwala na realizację 
ambitnych inwestycji, a to jest dobry sygnał na przyszłość gminy. 

Skarbnik Gminy dodała, że realizacja musi przebiegać w taki sposób, aby była możliwość 
bieżącego spłacania zadłużeń. 

W związku z brakiem innych uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na 
lata 2021-2024 (14:46) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Klaudia 
Reinert, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Stanisław 
Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 
Sebastian Nowicki 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”,1 głosem "wstrzymującym się" podjęto 
uchwałę Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024, która stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 

 
b. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2021 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok) (14:47) 
 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Murów na 2021 r. 
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Murów na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na 
rok 2021. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2021 (15:04) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław 
Chrzanowski, Anna Kuczera, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, 
Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz 



Strona 5 z 10 
 

PRZECIW(1): 
Sebastian Nowicki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”,1 głosem "przeciw" podjęto uchwałę Nr 
XXIV/162/2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Murów na rok 2021, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
c. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (15:04) 
 

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 
2020. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (15:08) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Maciej Wróbel, Klaudia 
Gustaw, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, 
Karol Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/163/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020, 
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
d. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023 (15:08) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na 
lata 2019-2022 (15:10) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Przemysław Chrzanowski, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Sebastian 
Nowicki, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, 
Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/164/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Murów na lata 2020-2023, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
e. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego (15:10) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego (15:13) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Adrian 
Kliscz, Sebastian Nowicki, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, 
Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/165/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
f. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji (15:13) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący  
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację 
inwestycji (15:15) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, 
Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, Maciej Wróbel, Klaudia 
Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Piotr Siekierka 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/166/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
płatniczej na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
g. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji (15:16) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie  
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację 
inwestycji (15:18) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
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Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, 
Stanisław Onyszkiewicz, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Władysław 
Stankiewicz, Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/167/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
inwestycyjnej na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
h. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania  
w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:18) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2021 
roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole  
w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy 
Murów (15:19) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, 
Sebastian Nowicki, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, 
Przemysław Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/168/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom  
z terenu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
i. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania  
w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:19) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania  
w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń 
Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu 
Gminy Murów (15:21) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
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Przemysław Chrzanowski, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, 
Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, 
Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/169/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku 
dzieciom z terenu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
j. zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe (15:21) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący   
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Murów z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte 
wyniki sportowe (15:23) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, 
Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Maciej 
Wróbel, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/170/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy 
Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród 
za osiągnięte wyniki sportowe, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
k. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów (15:23) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów (15:24) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, 
Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, 
Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIV/171/2020 Rady 
Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy 
Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy 
Murów, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
6. Interpelacje radnych. (15:52) 
 

Interpelacje nie zostały złożone. 
 

7. Zapytania radnych (15:52) 
 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 
 

8. Wolne wnioski i informacje (15:52) 
 

Radny Maciej Wróbel złożył wniosek, aby przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu przy 
przedszkolu w miejscowości Murów zawnioskować o dołączenie progów zwalniających po obu 
stronach na całej szerokości jezdni. Radny dodał, że przedmiotowe miejsce jest bardzo niebezpieczne 
i może tam dojść do tragicznego w skutkach zdarzenia. 

Wójt Gminy zadeklarował przekazanie powyższego wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Opolu. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił także uwagę na fakt, że w chwili obecnej trwa wycinka drzew na 
trasie Murów - Zagwiździe, jednak drzewo na wysokości sklepu Dino w Murowie przy ulicy Wolności, 
oznaczone i zakwalifikowane do wycinki zostaje pominięte, Radny zwrócił się z prośbą o podjęcie 
działań w tej sprawie. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego poinformował, że przedmiotowe drzewo zostało  
w bieżącym roku oznaczone do wycinki, natomiast realizacja tego zadania nastąpi w roku następnym. 

Radny Karol Pośpiech poinformował, że samochody ciężarowe przewożące drewno posiadają 
zezwolenia wydane przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. Radny dodał, że informację posiada od 
znajomego i nie jest sprawdzona, w związku z czym radny Pośpiech zwrócił się z prośbą o sprawdzenie 
przedmiotowej informacji, czy tak rzeczywiście jest. 

Radny Karol Pośpiech złożył wniosek w sprawie ustawienia znaku o ograniczeniu tonażu  
w  miejscowości Wołczyn na skrzyżowaniu. Radny uzasadnił tym, że w chwili obecnej przedmiotowy 
znak jest usytuowany za miejscowością Radomierowice i kierowcy samochodów ciężarowych nie mają 
możliwości zawrócenia zestawów i tym samym ignorują ten zakaz, stąd wniosek aby znak 
ograniczający został ustawiony w miejscowości Wołczyn. 

Wójt Gminy dodał, że przedstawiona informacja wydaje się być nieprawdziwa, jednak 
zadeklarował sprawdzenie przedmiotowej informacji. 

Radny Władysław Staniewicz zadał pytanie w sprawie firmy odbierającej odpady komunalne 
po Nowym Roku, dlaczego Remondis, czy wygrał przetarg? Gdyż jak radny dodał, poprzednia "firma 
nie była zła". 

Wójt Gminy poinformował, że Remondis w przetargu dał najniższą cenę, w związku z tym 
firma wygrała to postępowanie przetargowe i będzie obsługiwać teren gminy Murów. 

Radny Piotr Siekierka zadał pytanie na jaki czas będzie obowiązywać umowa z firmą 
Remondis? 

Wójt Gminy dodał, że na okres jednego roku. 
Radny Piotr Siekierka skierował zapytanie do Wójta Gminy w kwestii wysłanego dokumentu do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu odnośnie progów zwalniających, jaki jest czas oczekiwania na 
odpowiedź? 

Wójt Gminy odpowiadając na powyższe stwierdził, że jeżeli odpowiedź zostanie przekazana do 
Urzędu wówczas wszelkie informacje zostaną przekazane. 
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Radny Stanisław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 15 000,00 zł 
na wykonanie projektu punktów świetlnych na ulicy Młyńska w miejscowości Stare Budkowice  
(w kierunku Młyna). Radny dodał, że mieszkańcy proszą już od 15 lat o oświetlenie uliczne  
w przedmiotowym miejscu. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego wniosku stwierdził, że przedmiotowe punkty zostały 
uwzględnione w tzw. Masterplanie z Tauronem. 

Radny Piotr Siekierka skierował zapytanie do Wójta Gminy o to, kiedy będzie realizacja 
porozumienia z Tauronem w sprawie wymiany lamp oraz dogęszczania punktów świetlnych na terenie 
Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, że rozpoczęcie robót miało nastąpić w następnym roku. 
Radny Siekierka stwierdził, że inaczej zrozumiał tę informację, że w bieżącym roku będzie 

wymiana lamp, a w roku następnych wykonanie dogęszczania punktów świetlnych. 
Wójt Gminy poinformował, że wymiana lamp będzie do końca marca 2021 roku, natomiast 

tzw. dogęszczanie w terminie późniejszym. 
Radny Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie dokonania przeglądu suchych drzew 

na tzw. drodze bukowskiej. Radny Onyszkiewicz dodał, że w przedmiotowym miejscu znajduje się 
około 7 brzóz, które są suche. 

Radny Władysław Stankiewicz poruszył kwestię związaną z tym, że w miejscowości Grabice 
przy nieruchomościach niezamieszkałych są zaniedbane rowy, są zakrzaczone. Zwrócił się z prośbą  
o podjęcie działań w przedmiotowej kwestii. 

Wójt zadeklarował wystosowanie pism do właścicieli nieruchomości w przedmiotowych 
lokalizacjach. 

Radny Wojciech Hasik poruszył kwestię związaną ze składanym niegdyś wnioskiem w sprawie 
utworzenie nowego miejsca dla zatrzymywania się autobusu szkolnego w miejscowości Kały przy 
posesji nr 36. Radny Hasik zadał pytanie czy coś w tej kwestii udało się dowiedzieć? 

Wójt Gminy poinformował, że działania zostały podjęte. Wójt Gminy zadeklarował udzielenie 
odpowiedzi na następnym posiedzeniu Rady. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie w sprawie kontynuacji budowy chodników na terenie 
gminy i czy są zabezpieczone środki na poprawę chodnika w miejscowości Murów przy czerwonych 
blokach? 

Wójt Gminy poinformował, że środki na ten cel są zabezpieczone, jak również na uzupełnienie 
części chodnika w miejscu terenów zielonych. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz na zakończenia złożył życzenia z okazji 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:10 zamknął 
XXIV sesję Rady Gminy Murów. 

Nagranie z obrad XXIV sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Protokołowała: 
Martyna Leja  
 

Przewodniczył: 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Stanisław Onyszkiewicz 

Zakończono sesję (16:10) 
 
 
 
 
 


