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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęto 22 kwietnia 2021 o godz. 14:12, a zakończono o godz. 15:09 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 
1. Klaudia Reinert 
2. Klaudia Gustaw 
3. Wojciech Hasik 
4. Piotr Siekierka 
5. Maciej Wróbel 
6. Sebastian Nowicki 
7. Karol Pośpiech 
8. Antonina Adamczyk 
9. Anna Kuczera 
10. Adrian Kliscz 
11. Stanisław Stankiewicz 
12. Władysław Stankiewicz 

Nieobecni – radny Stanisław Onyszkiewicz, radny Robert Wantuch, radny Przemysław 
Chrzanowski. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na posiedzeniu XXVII sesji Rady Gminy Murów był obecny radny Powiatu Opolskiego Rudolf 

Lawa. Lista obecności osób obecnych na XXVII sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu 

 
1. Przedstawienie porządku obrad (14:12) 

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 

1. Sprawozdanie  z działalności Wójta 
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz realizacji środków funduszu alkoholowego za 2020 rok  
3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie Murów za rok 2020  
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie w 2020 

roku 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021 
2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 
3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji 
4. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 
5. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Murów 
6. Interpelacje radnych 
7. Zapytania radnych 
8. Wolne wnioski i informacje 
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2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:15) 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  zarządziła  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  przedmiotowego 
protokołu. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Murów (14:15) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, 
Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Klaudia 
Gustaw 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 
 Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXVI sesji Rady Gminy. 
 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
(14:16) 

 Wiceprzewodnicząca rady Gminy Antonina Adamczyk poinformowała, że w związku  
z nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy przedmiotowa informacja zostanie przedstawiona na 
kolejnym posiedzeniu Rady. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk przypomniała radnym o obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach wraz z kopią PIT do dnia 30 kwietnia 
2021r. Druki oświadczeń są do pobranie w repozytorium plików w systemie Rada365.  

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady (14:17) 

4.1. sprawozdanie z działalności Wójta (14:17) 

 Wójt Gminy pogratulował pani Katarzynie Chimiak z okazji wybrania na stanowisko Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach, które nastąpiło w drodze konkursu. 
 Wójt Gminy poinformował o otrzymanej dostawie maseczek ochronnych przeznaczonych dla 
mieszkańców gminy. Gmina Murów otrzymała ponad 21 000,00 sztuk i zwrócił się z prośbą do radnych 
o pomoc w rozdysponowaniu wśród mieszkańców. 
 Wójt Gminy przekazał informacje dotyczące obowiązku udziału w Spisie Ludności,  
o obowiązującej formie oraz o możliwości wzięcia udziału w loterii i wygrania atrakcyjnych nagród. 
 Wójt Gminy poinformował, że dnia 31 marca 2021 r. został złożony wniosek o uzyskanie 
dofinansowanie na remont boiska w Murowie i kortu w Starych Budkowicach. Rozstrzygnięcie jest 
zaplanowane na miesiąc wrzesień. 
 Wójt Gminy poinformował, że od przyszłego tygodnia mają się rozpocząć prace dotyczące 
remontów dróg na terenie gminy,. 
 Wójt Gminy poinformował, że podpisana została umowa z zakresu Marszałkowskiej 
Inicjatywny Społecznej. W tym roku z dodatkowych środków w wysokości 6 000,00 zł zostanie 
przyznane kolejnym sołectwom: Grabczok, Grabice, Kały, Okoły. 
 Wójt Gminy poinformował o przystąpienie Gminy Murów do projektu Strategia: Młodzieżowa 
Opolszczyzna, w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz utworzenia lokalnych strategii 
młodzieżowych, a także będzie możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej do Islandii. 
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 Wójt Gminy poinformował, że gminne jednostki OSP do tej pory umożliwiły transport na 
szczepienie przeciw COVID-19 – 28 mieszkańcom gminy, którzy nie mieli możliwości dojazdu do 
punktu we własnym zakresie. Na dzień dzisiejszy w punkcie szczepień w Starych Budkowicach zostało 
zaszczepionych 540 osób. 
 Wójt Gminy poinformował, że Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie wzięła udział w 
projekcie DigitalKids i dzięki temu pozyska sprzęt multimedialny do placówek. 
 Wójt Gminy poinformował, że prace związane z realizacją inwestycji polegającej na 
rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Budkowice są wykonywane na ulicy Młyńskiej. 
 Wójt Gminy zaapelował do mieszkańców gminy o korzystanie z programu Czyste Powietrze. 
Wójt Gminy dodał, że warunki są znacznie korzystniejsze, aniżeli pół roku temu.  
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do przedstawionego sprawozdania. 
 Szczegółowy przebieg sprawozdania został zapisany na nagraniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk poinformował, że w systemie Rada365 
zostały zamieszczone poniżej wymienione sprawozdania. 
 
4.2. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 
realizacji środków funduszu alkoholowego za 2020 rok (14:27) 

 Radni nie wnieśli uwag do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 

4.3. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w Gminie Murów za rok 2020 (14:27) 

Radni nie wnieśli uwag do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 

4.4. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie w 2020 roku 
(14:27) 

 Radni nie wnieśli uwag do powyższego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:27) 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (14:27) 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2021. 
 W  związku  z  brakiem  uwag  i  zapytań  do  przedstawionego  projektu  uchwały 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 
(14:34) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Sebastian 
Nowicki, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Stanisław 
Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 
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 W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVII/186/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021, 
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 

5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (14:34) 

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 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Murów na lata 2021-2024 (14:36) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, 
Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, 
Karol Pośpiech 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 
 W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVII/187/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Murów na lata 2021-2024, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
5.3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji (14:36) 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji. 

W  związku  z  brakiem  uwag  i  zapytań  do  przedstawionego  projektu  uchwały 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 
 

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
pomostowej na realizację inwestycji (14:39) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, 
Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, 
Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 
 W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXVII/188/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 

5.4. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (14:39) 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk odczytała projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji. 

Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że z przedstawionej kwoty w projekcie uchwały tzn. 
7 200,00 zł na wykonanie przedmiotowych prac to jedynie 1,50 zł za m2. Radny Nowicki dodał, że jego 
zdaniem Gmina powinna od Powiatu więcej wymagać, a nie odciążać. Radny Nowicki wyraził 
zdecydowane niezadowolenia z działalności prowadzonej przez Powiat. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że przedstawiony projekt uchwały jest 
skutkiem wielokrotnego poruszania kwestii dotyczących zalegania brudu na ulicach w miejscowościach 
na terenie  gminy  Murów. 

Radny Stanisław Stankiewicz zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie zostaną uprzątnięte 
pozostałości po wycince drzew na trasie Dębiniec – Bukowo. 

Wójt Gminy poinformował, że wycinki dokonywała osoba prywatna, jednakże sprawa zostanie 
przekazana do Starosty. 

W  związku  z  brakiem  innych uwag  i  zapytań  do  przedstawionego  projektu  uchwały 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 

 
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (14:47) 

Wyniki imienne: 
ZA(8): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Władysław 
Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(2): 
Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 
Adrian Kliscz, Karol Pośpiech 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 8 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 2 głosami 
„wstrzymującymi się” podjęto uchwałę Nr XXVII/189/2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 
roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

5.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Murów (14:48) 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk odczytała projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Murów. 

W  związku  z  brakiem  uwag  i  zapytań  do  przedstawionego  projektu  uchwały 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 
 

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów (14:49) 

Wyniki imienne: 
ZA(12): 
Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Stanisław 
Stankiewicz, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, 
Sebastian Nowicki 
PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 
Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXVII/190/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Murów, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

6. Interpelacje radnych (14:50) 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

7. Zapytania radnych (14:50) 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

8. Wolne wnioski i informacje (14:50) 

 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem do obecnego radnego powiatowego Rudolfa 
Lawa z następującym pytaniem: czy i kiedy składane zostały dokumenty do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Opolu w celu podjęcia interwencji na terenie gminy Murów w zakresie montażu progów 
zwalniających. Radny Siekierka dodał, że jest zainteresowany datą przekazania powyższych pism wraz z 
potwierdzeniem wpływu do danej instytucji. Radny Siekierka zadał także zapytanie czy postulaty  
zgłaszane przez radnych Rady Gminy Murów zostały kiedykolwiek przedstawione na sesji rady 
Powiatu, a jeżeli nie to dlaczego? 
 Radny Powiatu Opolskiego zapewnił że wnioski były przekazywane i są pisma, które to 
poświadczą. 
 Radny Piotr Siekierka zadał pytanie gdzie może to sprawdzić, a także czy może otrzymać 
przedmiotowe pisma do wglądu i od kogo? 
 Radny Rudolf Lawa potwierdził, że takowe pismo posiada. 
 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z prośbą o przekazanie przedmiotowych pism do Urzędu 
Gminy celem zapoznania się z nimi. 
 Radny Rudolf Lawa zapewnił, że sprawy przekazywane są również w formie ustnej, szczególnie 
w obecnie panującej sytuacji pandemicznej. 
 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z prośbą do radnego powiatowego o doprecyzowanie 
tematyki postulatów. Czy była przekazywana sprawa związana z progami zwalniającymi w 
miejscowości Murów, sprawa związana z budową zatoczki przy Publicznej szkole Podstawowej w 
Murowie. 
 Radny powiatowy Rudolf Lawa zapewnił radnego Piotra Siekierka, o przekazaniu 
przedmiotowych kwestii. 
 Radny Maciej Wróbel zwrócił się do radnego powiatowego z zapytaniem odnośnie pisma 
skierowanego do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, (którego treść przybliży po sesji) czy jest 
możliwość, aby uzyskać odpowiedź w jak najszybszym terminie w tej kwestii.  
 Radny powiatowy Rudolf Lawa dopytał o jakie pismo radnego Wróblowi chodzi. 
 Radny Maciej Wróbel podsumował, że z reakcji wynika, że radny powiatowy nie wie o jakie 
pismo chodzi. 
 Radny powiatowy Rudolf Lawa zapewnił, że pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na 
przedmiotowe pismo i dodał, że często jest w kontakcie telefonicznym z Zarządem Dróg Powiatowych 
w  Opolu. Dodał także, że był wykonywany objazd po drogach na terenie gminy wraz z Wójtem i to 
zostało również przekazane.  
 Wójt Gminy potwierdził udział w oględzinach dróg powiatowych na terenie gminy Murów,  
z których zostało sporządzone pismo, które również wpłynęło do Urzędu Gminy, ale miało być także 
przedstawione na sesji rady Powiatu. 
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 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnego powiatowego o zadanie zapytania podczas 
posiedzenia sesji Rady Powiatu Opolskiego o stan i termin realizacji postulatów wymienionych  
w przedmiotowym piśmie. 
 Radny powiatowy Rudolf Lawa przekazał informację dotyczącą realizowanych zadań na terenie 
gminy, tak więc kwestia dotycząca drogi w miejscowości Grabczok od drogi głównej do leśniczówki jest 
na etapie postępowania przetargowego w sprawie wykonania projektu drogi. Radny Lawa przekazał że 
otrzymał zapewnienie ze strony Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o dokończeniu zadania 
polegającego na pielęgnacji zakrzaczeń. Radny poinformował także o innych kwestiach 
przekazywanych do ZDP w Opolu takich jak: przesunięte barierki energochłonne w kierunku rzeki na 
wysokości wjazdu do miejscowości Wojszyn, problem związany z brakiem odprowadzania wody przy 
sklepie Delikatesy, most w miejscowości Święciny, droga Radomierowice – Młodnik, Kupilas, 
skrzyżowanie ulic Oleskiej i Wiejskiej. 
 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem ile razy można się zwracać z prośbą, ile razy 
należy wnioskować do ZDP o podjęcie stosownych działań w przedstawianych kwestiach. Radny 
Siekierka dodał, że być może należy zacząć żądać, aby jakiekolwiek działania zostały podejmowane. 
Radny Siekierka dodał, że stan dróg na terenie gminy jest w opłakanym stanie i zwrócił się z prośbą  
o przedstawianie tego właśnie w taki sposób na posiedzeniach Rady Powiatu.  

Radny Siekierka reasumując wypowiedź stwierdził, że „być może jest czas na to, aby zdać 
mandat?”. 

Radny Siekierka zadał pytanie do Wójta Gminy w sprawie etapu realizacji procedury wymiany 
progów zwalniających w miejscowości Murów? Dodał, że ubytki powstałe przy progu zwalniającym 
zostały wypełnione, jednak w ostatnim czasie znowu się pojawiły. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe stwierdził, że przejście dla pieszych uniesione 
jest w trakcie projektowania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina podjęła kwestię dotyczącą wykonania przeglądu 
dróg na terenie gminy Murów przez Komisję Mienia. Czy ten dokument został przekazany z wnioskami 
do Powiatu? 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że planowane było spotkaniu w celu 
opracowania zbiorczej korespondencji skierowanej do Zarządu Dróg Powiatowych Opolu, niestety ze 
względu na sytuację panującej pandemii nie doszło do skutku. Wójt Gminy przekazał, że przedmiotowa 
dokumentacja Komisji Mienia nie została przekazana . Wójt Gminy dodał, że jeżeli radni wyrażą taką 
wolę to dokument ten zostanie przekazany po uprzednim przeredagowaniu, gdyż znajdują się tam 
dane osobowe mieszkańców. Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnej Klaudii Gustaw, która jest  
w posiadaniu wersji elektronicznej dokumentu, aby móc dokonać edycji. Wójt zadeklarował 
umieszczenie przedmiotowego dokumentu po edycji w systemie rada365 celem zapoznania się z jego 
treścią. 

Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie przekazania szczegółowej informacji wraz  
z dokumentacją fotograficzną na temat stanu dróg na terenie gminy Murów do radnego Powiatu 
Opolskiego celem przedstawienia na sesji Rady Powiatu Opolskiego oraz przedstawienie informacji 
zwrotnej w tym zakresie. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy o godzinie 15:09 
zamknęła XXVII sesję Rady Gminy Murów.  

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXVII sesji Rady Gminy Murów, które 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
Protokołowała: 
Martyna Leja 
Inspektor      Przewodniczyła: 
       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
 
       /-/ Antonina Adamczyk 

 
Zakończono sesję (15:09) 


