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P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2021 
z obrad XXV sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęto 21 stycznia 2021 o godz. 13:08, a zakończono o godz. 14:27 tego samego dnia. 

Na posiedzeniu obecnych było 12 członków: 
1. Stanisław Onyszkiewicz 
2. Klaudia Reinert 
3. Klaudia Gustaw 
4. Wojciech Hasik 
5. Maciej Wróbel 
6. Karol Pośpiech 
7. Anna Kuczera 
8. Adrian Kliscz 
9. Stanisław Stankiewicz 
10. Władysław Stankiewicz 
11. Robert Wantuch 
12. Piotr Siekierka 

Nieobecni - radna Antonina Adamczyk, radny Przemysław Chrzanowski, radny Sebastian  
Nowicki. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności osób obecnych na XXV sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr  

2 do niniejszego protokołu. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad (13:08) 

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: 
5.1.zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 
5.2 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 
5.3 zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 
5.4 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji 
5.5 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji 
5.6. zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty 
5.7 wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem 
zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym 
6.Interpelacje radnych. 
7. Zapytania radnych 
8. Wolne wnioski i informacje 
 
Nastąpiła zmiana kworum (13:09) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

Do sesji dołączyli radni: 
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1. Sebastian Nowicki 
W związku z powyższym liczba radnych obecnych na sesji wyniosła 13 osób. 
 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (13:10) 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego protokołu. 
 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Murów (13:12) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, 
Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Stanisław 
Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 
 
W związku z sytuacją, że radny Piotr Siekierka był obecny na sesji, lecz nie miał możliwości oddania 
głosu z przyczyn technicznych, Przewodniczący Rady Gminy zarządził reasumpcję głosowania  
i ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Murów. 
 
Ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXIV sesji rady Gminy Murów (13:13) 

Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Maciej 
Wróbel, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, 
Piotr Siekierka, Wojciech Hasik 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXIV sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
(13:14) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz z uwagi na fakt, że jest to pierwsza sesja 
w Nowym Roku złożył życzenia noworoczne. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady (13:14) 

Wójt Gminy dołączył do życzeń noworocznych, a także złożył życzenia z okazji Dnia Babci. 
Wójt Gminy poinformował, że na początku stycznia podpisana została umowa z biurem 

projektowym na wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku biurowego Urzędu Gminy 
wraz z GOPS-em oraz salą wiejską. 

Wójt Gminy przekazał także informację, że nastąpiła wymiana kotła grzewczego w przedszkolu 
w Zagwiździu. Został tam zainstalowany kocioł z budynku byłego Urzędu. Wójt Gminy dodał, że  
w związku z faktem, iż w budynku Urzędu Gminy rozpoczęto wykonywanie prac 
termomodernizacyjnych budynku i zakupiono oświetlenia LEDowe, które miały zostać tam 
zamontowane, lecz ze względu na podjęcie decyzji o budowie nowego budynku postanowiono ich 
ponowne wykorzystanie w placówkach oświatowych na terenie gminy. Tak więc w chwili obecnej 
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trwają prace montażowe przedmiotowych lamp w następujących placówkach: przedszkolu  
w Zagwiździu i w Starych Budkowicach oraz w szkole podstawowej w Zagwiździu. 

Wójt Gminy poinformował, że w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Miłośników Murowa 
został złożony wniosek o projekt Aktywny obywatel o tematyce proekologicznej. Projekt będzie 
realizowany we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie gminy. Projekt został złożony na 
maksymalną pulę do uzyskania dofinansowania czyli 25 000,00 €. 

Wójt Gminy poinformował o uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej 
podczas którego zostały przedstawione wyniki konsultacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w związku z nową perspektywą Unii Europejskiej. Niektóre działania dotyczące procedury 
pozyskiwania środków zostały uszczegółowione. 

Wójt Gminy odbył także spotkanie z dyrektorem firmy Remondis, która obecnie wykonuje 
usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Murów. W chwili obecnej jest bardzo dużo 
zgłoszeń reklamacyjnych mieszkańców, które wpłynęły do Urzędu Gminy o nieprawidłowym 
realizowaniu umowy. Wójt Gminy zadeklarował, że zostały ustalone rozwiązania i firma Remondis 
przeprosiła i obiecała że przedmiotowa usługa będzie wykonywana należycie, zgodnie z zapisami 
zawartej umowy. 

Wójt Gminy poinformował o spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, na 
którym byli również obecni: sołtys Starych Budkowic oraz Pan Stanisław Onyszkiewicz w zastępstwie 
sołtysa wsi Bukowo, którzy otrzymali podziękowanie za udział w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej. 

Wójt Gminy poinformował także o tym, że Gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczą poniższych zadań: 
- rozbudowa kanalizacji w Starych Budkowicach 
- udzielenie dofinansowania do kotłów grzewczych dla mieszkańców gminy 
- budowa sali wiejskiej przy nowym Urzędzie Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, iż w chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowywania się do 
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Dostępna Szkoła". W ramach tego projektu 
można wykonać remont szkół polegający na zniesieniu barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych, czyli między innymi wymiana posadzek, wymiana drzwi, malowanie ścian, 
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Gmina ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie 
maksymalnej kwoty, czyli 1 500 000,00 zł i jest to w 100% dofinansowane. Projekt ma być zrealizowany 
w dwóch szkołach na terenie gminy: w Murowie oraz w Starych Budkowicach. 

Wójt Gminy poinformował także o działaniach podejmowanych przez jednostki podległe.  
W chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie realizuje program "Opieka 
wytchnieniowa" celem którego jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich  
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa przy opiece nad osobami 
starszymi, schorowanymi. W ramach przedmiotowego projektu jest możliwość umieszczenia osoby 
schorowanej w Domu Pomocy Społecznej na określony czas, bez dodatkowych kosztów lub 
sfinansowanie 240 godzin opiekuna do osoby potrzebującej. GOPS prowadzi także kolportaż "Kopert 
życia", jest to akcja skierowana do osób starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie 
przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach. 

Wójt Gminy przekazał także informacje dotyczące działań podejmowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Murowie, a więc realizacja projektu Generacja 6.0, w ramach tego projektu 
biblioteka otrzymała dofinansowanie wysokości 13 000,00 zł na zajęcia typu: zdrowy kręgosłup, 
spotkania z naturoterapeutą, spływy kajakowe i inne zajęcia aktywności fizycznej. Jest również 
realizowany drugi projekt Kraszewski - komputery dla bibliotek, otrzymano dofinansowanie  
w wysokości 19 000,00 zł, w ramach którego zakupiono pięć komputerów stacjonarnych, trzy 
urządzenia wielofunkcyjnej oraz oprogramowanie. Sprzęt będzie dostępny dla użytkowników bibliotek, 
a oprogramowanie ma służyć modernizacji bazy bibliotecznej. 

Wójt Gminy poinformował o możliwości organizacji transportu na szczepienie przeciw 
COVID19. Transport będzie wykonywane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiotowymi 
sprawami zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie. 

Wójt Gminy przekazał informację o tym, że Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu 
Wielkim Bogusław Walkowicz przechodzi do Opola, w związku z czym Wójt przekazał radnym  
w imieniu Komendanta podziękowania za dotychczasową współpracę  
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (13:26) 
 
5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (13:26) 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2021. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy w tym budżecie zostały ujęte środki jakie Gmina 
otrzymała z budżetu państwa na wspierania samorządów? 

Skarbnik Gminy odpowiadając poinformowała, że kwota ta była ujęta w uchwale budżetowej  
i wynosiła 648 391,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. 

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 zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (13:35) 

Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Karol 
Pośpiech, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, 
Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXV/172/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021, 
która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (13:36) 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024. 

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 
2021-2024 (13:38) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, 
Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Sebastian 
Nowicki, Władysław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXV/173/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Murów na lata 2021-2024, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
5.3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego (13:38) 
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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 (13:41) 

Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, 
Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Wojciech 
Hasik, Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXV/174/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
5.4. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji (13:41) 

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 (13:43) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Klaudia 
Gustaw, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, 
Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXV/175/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
płatniczej na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
5.5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji (13:44) 

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. 
 
Wyniki imienne: 
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ZA(13): 
Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, 
Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Maciej 
Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXV/176/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
inwestycyjnej na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
5.6. zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty (13:47) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty. 

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/156/2020 Rady Gminy Murów z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (13:49) 
 
Wyniki imienne: 

ZA(13): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Piotr 
Siekierka, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, 
Robert Wantuch, Karol Pośpiech 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXV/177/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy 
Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
5.7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem 
zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym 
(13:50) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem 
zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
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Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego udostępnienia 
powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat w 
trybie bezprzetargowym (13:51) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Maciej 
Wróbel, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, 
Karol Pośpiech, Klaudia Reinert 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXV/177/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas 
oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził dwudziestominutową przerwę  
w obradach. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił XXV sesję Rady Gminy. 
 

6. Interpelacje radnych. (14:10) 

Interpelacje nie zostały złożone. 

7. Zapytania radnych (14:10) 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 

8. Wolne wnioski i informacje (14:10) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał pismo skierowane do 
Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą o wykonanie progu zwalniającego na drodze w miejscowości 
Stare Budkowice przy ulicy Stawowej 5. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą w szczególności do 
radnych z Budkowic o podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie i dokonanie oględzin we 
wskazanym miejscu. Przewodniczący Rady Gminy zadeklarował udział w oględzinach. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił się z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań dotyczących 
fatalnego stanu nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Wolności w miejscowości Murów. 
Radny Siekierka dodał, że w chwili kiedy pojawiają się opady deszczu, wówczas powstaje w tym 
miejscu lustro wody i wtedy nawet nie jest widoczne to, jak głębokie są ubytki. Radny Siekierka dodał, 
że nie należy przekazywać sprawy do Powiatu celem załatwienia sprawy, lecz "na godzinach załatać te 
dziury". 

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie w dniu jutrzejszym. 
Radny Piotr Siekierka ponowił wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do wymiany 

wiaty przystankowej w miejscowości Murów przy ulicy Wolności naprzeciw Urzędu Gminy. 
Wójt Gminy zadeklarował podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie. 
Radny Maciej Wróbel ponownie poruszył kwestię dotyczącą interwencji w zakresie takim, aby 

przy paczkomacie znajdującym się przy budynku Urzędu Gminy w Murowie wykonać zatoczkę lub 
ustawić znak drogowy – zakazu zatrzymywania się, gdyż w tym miejscu dochodzi do niebezpiecznych  
sytuacji dla użytkowników ruchu drogowego. W chwili obecnej osoby odbierające przesyłki  
z paczkomatu na chodniku w przedmiotowym miejscu wykonują manewry jak na rondzie. 

Wójt Gminy zadeklarował wykonanie słupków, które uniemożliwią osobom odbierającym 
przesyłki wykonywanie zatoczki na tym chodniku. 
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Radny Wojciech Hasik złożył wniosek w sprawie zakupu tablic z nazwami ulic oraz numeracją 
posesji. Radny Hasik dodał, że znaki te w znaczny sposób ułatwią dotarcie służb ratunkowych, 
porządkowych czy też kurierom lub innych do miejsca docelowego. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na fakt, że niegdyś zgłaszał prośbą wykonania mijanki przy 
przedszkolu w miejscowości Zagwiździe, lecz po ostatnim posiedzeniu komisji otrzymał informację od 
jednego z mieszkańców Zagwiździa, że taka interwencja będzie niepotrzebna. Radny Kliscz nie ujawnił 
danych osobowych tej osoby. 

Wójt Gminy odpowiedział, że kwestię dotyczącą mijanki można wykonać przy okazji remontu 
ogrodzenia w tym miejscu. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia terenu parkingowego przy 
placówce przedszkolnej w miejscowości Zagwiździe. 

Wójt Gminy zadeklarował zakwalifikowanie powyższej sprawy jako wniosek do budżetu. 
Radny Maciej Wróbel zwrócił się z prośba o podjęcie interwencji w zakresie zabezpieczenia, 

utwardzenia drogi na ulicy Lipowej w miejscowości Murów. Radny Wróbel dodał, że w dniu dzisiejszym 
przedmiotowe miejsce odwiedzili pracownicy zakładu Tauron i skarżyli się na stan drogi i utrudniony 
dostęp do znajdującego się w tym miejscu transformatora. Radny Wróbel dodał, że jest w posiadaniu 
fotografii przedstawiających stan drogi. 

Wójt Gminy odpowiadając na powyższe, zadeklarował przeprowadzenie prac dotyczących 
utwardzaniem tłuczniem dróg na terenie gminy. Wójt Gminy dodał, że prace te będą wykonywane, 
wtedy gdy warunki atmosferyczne ulegną poprawie, być może nawet z końce lutego. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił uwagę na sprawy przedstawiane na posiedzeniu komisji, 
jednak z uwagi na fakt, że przebieg komisji nie jest transmitowany, wówczas przedmiotowe sprawy 
zostaną podjęte ponownie. Radny Nowicki zwrócił uwagę na uciążliwe pozostałości po wycince drzew 
w miejscowości Murów przy ulicy Wolności. Radny Nowicki zadał pytanie, kiedy to zostanie 
uprzątnięte? Kolejną kwestią jest zły stan progu zwalniającego na ulicy Wolności w miejscowości 
Murów. W chwili obecnej próg powoduje zniszczenia asfaltu i można w tym miejscu uszkodzić 
zawieszenie pojazdu. Radny Nowicki zwrócił się z prośbą o przedstawienie konkretnych dat wykonania 
przedmiotowych kwestii. 

Wójt Gminy odnosząc się do kwestii gałęzi stwierdził, że na komisji była omawiana sytuacja 
wycinki zakrzaczeń na trasie Stare Budkowice-Zagwiździe, którą wykonywali pracownicy gospodarczy. 
Jeżeli chodzi o pozostałości w miejscowości Murów - Wójt zadeklarował ponaglenie Powiatu  
w zakresie uprzątnięcia terenu. Jeżeli zaś chodzi o kwestię progu zwalniającego Wójt Gminy przekazał 
informację, że w tym miejscu jest to już drugi raz, kiedy powstał taki ubytek. Wójt poinformował, że 
sprawa została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i w chwili obecnej czekamy na 
realizację. 

Radny Sebastian Nowicki ponowił temat dotyczący zgłaszania nieprawidłowości przy 
wykonywaniu usługi odbierania odpadów komunalnych przez firmę Remondis. 

Wójt Gminy odpowiadając na powyższe poinformował, że wszelkie nieprawidłowości należy 
zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu Gminy w takim celu, aby egzekwować zapisy zawarte 
w umowie. 

Radny Władysław Stankiewicz zwrócił uwagę na fakt, że w miejscowości Święciny gałęzie 
drzew wchodzą na jezdnię i należy "coś z tym zrobić". 

Wójt Gminy zadeklarował przekazanie sprawy do Powiatu. 
Radna Klaudia Reinert zgłosiła, że na ulicy Targowej na wysokości posesji nr 36 i 38 mieszkańcy 

podczas utwardzania pobocza kamieniem zasypali zasuwę wodną. 
Wójt Gminy zadeklarował przekazanie powyższej sprawy do Prowod-u. 
Wójt Gminy zadeklarował dostarczenie "Kopert życia" do sołtysów, aby ułatwić ich dostępność 

dla mieszkańców. 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:27 zamknął 

XXV sesję Rady Gminy Murów. 
Nagranie z obrad XXV sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 
 
Protokołowała: 
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Martyna Leja 
        Przewodniczył: 
        Przewodniczący Rady Gminy Murów 
        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 
 

Zakończono sesję (14:27) 


