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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
Obrady rozpoczęto 23 czerwca 2021 o godz. 14:06, a zakończono o godz. 15:59 tego samego dnia. 

Posiedzenie XXIX sesji Rady Gminy Murów odbyło się na Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Zagwiździu. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Piotr Siekierka 

6. Przemysław Chrzanowski 

7. Antonina Adamczyk 

8. Anna Kuczera 

9. Adrian Kliscz 

10. Stanisław Stankiewicz 

11. Władysław Stankiewicz 

12. Robert Wantuch 

Nieobecni – radny Karol Pośpiech, radny Maciej Wróbel, radny Sebastian Nowicki. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na posiedzeniu XXIX sesji Rady Gminy Murów był obecny radny Powiatu Opolskiego Rudolf Lawa.  
Lista obecności osób obecnych na XXIX sesji Rady Gminy stanowi odpowiednio załącznik nr  

2 do niniejszego protokołu. 
 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji (14:06) 

 

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. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2020 rok 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2020 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu 

za 2020 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2020 rok 
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8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2020 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy 

za rok2020 

8.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Murów za 2020 r. 

8.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu 

gminy Murów za 2020 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2020 rok 

8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 

wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok 

8.5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2020 r. 

8.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

9.1.zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 

9.2. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024 

9.3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2020 rok 

9.4. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Murów i nadania jej statutu 

9.5. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

9.6. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

9.7. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 

9.8. określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów oraz wychowanków, wobec których 

Gmina Murów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu 

9.9. zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa 

9.10. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego 

9.11. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia  

26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

9.12. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Murów 

9.13.upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy 

Murów i złożenia wniosku o dofinansowanie 

10. Interpelacje radnych. 

11. Zapytania radnych 

12. Wolne wnioski i informacje 

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:08) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 
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Do sesji dołączyli radni:  

1. Sebastian Nowicki 

Wobec powyższego stan radnych zwiększył się do liczby 13 osób. 

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:12) 

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

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

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, 

Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, 

Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół XXVIII sesji Rady Gminy. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz  poinformował o odbytym Rajdzie 

rowerowym wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego na terenie naszej gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady (14:15) 

 Wójt Gminy złożył życzenia z okazji Dnia Ojca. 

 Wójt Gminy poinformował, że odbyło się otwarcie ofert na realizację dwóch zadań inwestycyjnych 

w zakresie budowy dróg – tj. ul. Robotniczą w Murowie oraz ul. Polną w Dębińcu.  

W dniu dzisiejszym będą również przedstawiane zmiany w budżecie gminy w tym zakresie.  

 Wójt Gminy przekazał również informację przedstawianą na posiedzeniu wspólnym komisji Rady 

Gminy o tym, że został złożony wniosek o udzielenia pozwolenia na budowę budynku Urzędu Gminy i 

zapewnił że do końca bieżącego miesiąca powinno być wydane przez Starostwo Powiatowe  

w Opolu. 

 Wójt Gminy podjął temat dotyczący organizacji masowego punktu szczepień przeciw COVID-19 na 

terenie naszej gminy. Do dnia 28 czerwca można zgłaszać chęć udziału w szczepieniu. Akcja jest 

prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie i tam można się zgłaszać w celu 

dokonania zapisu. 

 Wójt Gminy poinformował o fakcie, że podczas wczorajszej gali  organizowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego w konkursie Superbohater zostali wyróżnieni: Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Murowie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Murów, którzy wykazali 

się dużą aktywnością społeczną. 

 Wójt Gminy przekazał również informację o organizowanym rajdzie – Opolskie na rowery, gdzie 

wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz innymi uczestnikami wydarzenia przemierzyli po 

terenie gminy. 

 Wójt Gminy przypomniał o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. 

Dodał, że od  dnia dzisiejszego rachmistrze mają możliwość wykonywania bezpośredniego wypełniania 

obowiązku spisu. 

 Wójt Gminy przekazał również informację o tym, że została wyłoniona firma na wykonywanie 

termomodernizacji szkoły w Starych Budkowicach i od poniedziałku rozpoczną się prace na tym obiekcie, 

które mają być zakończone do końca miesiąca sierpnia. 

 Wójt Gminy poinformował o fakcie, że Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie zakończyła 

realizację projektu Generacja 6.0, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, takich jak: 

koncert operetkowy, warsztaty florystyczne, spływ kajakowy, zajęcia zdrowego kręgosłupa oraz wiele 

innych. 

 Wójt Gminy poinformował o planowanym na przyszły tydzień spotkaniu z firmą Tauron  

w celu omówienia współpracy w zakresie prac związanych z wymianą opraw na LEDowe. 

 Wójt Gminy zachęcał do udziału w programie Czyste powietrze, w ramach którego można 

otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Wójt Gminy zachęcał również do korzystania z zajęć oferowanych w ramach realizowanego 

projektu LOWE. Wójt Gminy zapewnił, że oferta będzie jeszcze bardziej rozbudowana w miesiącu sierpniu. 

 Wójt Gminy przekazał także informację dotyczącą funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Starych Budkowicach nad biblioteką. Przedmiotowy punkt w chwili obecnej świadczy usługi  w 

trybie stacjonarnym, w środy od 13 do 17 i w piątki od 9 do 13.   

 Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 

5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2020 rok (14:25) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Sekretarz Gminy Pani Sylwii 

Dydzik. 

 Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik poinformowała, że Raport o stanie gminy Murów za 2020 rok został 

przedłożony do Biura Rady Gminy w dniu 26 maja 2021 r. Następnie w dniu 31 maja 2021 r. został 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Murów, z informacją o możliwości zgłaszania się 

mieszkańców do debaty nad Raportem. Termin do zgłaszania się mieszkańców został wyznaczony na dzień 

22 czerwca, jednak nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Następnie Pani Dydzik przedstawiła zawartość 

przedmiotowego Raportu. 

 Raport o stanie Gminy Murów za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2020 rok (14:28) 

 W związku z faktem, że żaden z mieszkańców nie zgłosił się do udziału w debacie Przewodniczący 

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do radnych czy mają pytania do przedstawionego 

Raportu. 
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 Radni nie wnieśli zapytań do Raportu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

postanowił o przejściu do kolejnego punktu obrad. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania (14:28) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania. 

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 udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania (14:29) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Stanisław 

Stankiewicz, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz, Antonina Adamczyk, Władysław 

Stankiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 
uchwałę Nr XXIX/198/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu 

za 2020 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2020 rok (14:30) 

 

8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2020 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 

rok2020 (14:30) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Skarbnik Gminy Pani Teresie 

Kuca w celu przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Murów za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Murów za rok 2020 i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za rok 

2020. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała, że budżet Gminy został przyjęty uchwałą  

w łącznej wysokości 28 639 505,89 zł, w przeciągu roku został zmieniony ośmioma uchwałami Rady 

i siedemnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy. Łącznie budżet został wykonany po stronie dochodów  

i przychodów w wysokości 27 009 518,81 zł tj. w 94,31% w stosunku do planu, a wydatki i rozchody  
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w wysokości 23 485 452,95 zł, tj. 82 % -  ok. 12% niżej w stosunku do dochodów i przychodów. Realizacja 

wydatków majątkowych wyniosła jedynie 29,92 % w stosunku do planu czyli realizacja opiewała na kwotę   

1 067 772,79 zł.  

Niski procent wykonania w części działów miała związek z sytuacją pandemiczną w kraju. Wydatki 

inwestycyjne, takie jak: inwestycje rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni 

rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudowa oczyszczalni 1,58% jako 

rozpoczęcie, a realizacja  w2021 r. oraz dwie inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych 

tj. „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności” oraz Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i 

Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego 

w Murowie”, gdzie odstąpiono od dalszej realizacji zadania, w związku ze zbyt wysokimi kosztami, które 

przekraczają możliwości budżetu. Nie zostały zaciągnięte wcześniej zaplanowane zobowiązania takie które 

były zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Na koniec roku zobowiązania  niewymagalne 

wyniosły 832 086,28 zł, a  stan zaciągniętych niespłaconych pożyczek i kredytów w kwocie 2 511 682 zł. 

Skarbnik Gminy dodała, że obrazem bardziej optymistycznym byłoby odwrócenie kolejności osiągniętych 

dochodów czyli dochody własne  

w większej wysokości niż dochody zewnętrzne czyli dotacje i inne, które wpływają na budżet. Skarbnik 

Gminy dodała również, że informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Murów oraz informacja o stanie mienia komunalnego została dołączona do przedmiotowego 

sprawozdania. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się do radnych z zapytaniem czy 

wnoszą zapytania bądź uwagi do przedstawionej informacji. 

 Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej kwestii nie wnosząc uwag. 

 Sprawozdanie o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

8.2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Murów za 2020 r. (14:35) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił uchwałę 75/2021 z dnia   

16 kwietnia 2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Murów za 2020 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię. 

 Radni nie wnieśli zapytań i uwag do powyższej opinii. 

 Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

8.3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy 

Murów za 2020 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2020 rok (14:36) 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Kliscz przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Murów i przedstawił wyniki głosowania członków Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Murów absolutorium za 2020 rok. 
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8.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze 

sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok (14:38) 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok.  

 W związku z faktem, iż żaden z radnych nie wniósł uwag i zapytań do przedstawionego projektu 

uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze 

sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok (14:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Stanisław 

Onyszkiewicz, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

 W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XXIX/199/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2020 rok, 

która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.  

8.5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie absolutorium za 2020 r. (14:40) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 213/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku, która stanowi załącznik nr  

8  do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię.  

 Radni nie wnieśli zapytań i uwag do powyższej opinii. 

 Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

8.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020 (14:41) 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Murów za rok 2020. 
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 W związku z faktem, iż żaden z radnych nie wniósł uwag i zapytań do przedstawionego projektu 

uchwały zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Murów za rok 2020. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020 (14:42) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, Stanisław 

Onyszkiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

 

 W wyniku powyższego głosowania 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 Wójt Gminy złożył podziękowania Radnym, pracownikom Urzędu za udzielone zaufanie  

i udzielenie absolutorium za 2020 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz ogłosił piętnastominutową przerwę  

w obradach. 

 Po przerwie wznowiono obrady XXIX sesji Rady Gminy Murów. 

 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:03) 

9.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (15:03) 

 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 Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021 (15:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Sebastian Nowicki, 

Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, 

Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/201/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021, która 
stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu. 
 

9.2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024 (15:09) 

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 Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 

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

2021–2024 (15:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Adrian 

Kliscz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Anna 

Kuczera, Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/202/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murów na lata 2021–2024, która stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu. 
 

9.3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2020 rok (15:11) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2020 rok. 

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 skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2020 rok 

(15:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Przemysław 

Chrzanowski, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 
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Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/203/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Murów za 2020 rok, która stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu 

9.4. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Murów i nadania jej statutu (15:12) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Młodzieżowej rady Gminy Murów i nadania jej statutu. 

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 powołania Młodzieżowej Rady Gminy Murów i nadania jej statutu 

(15:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, 

Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, 

Przemysław Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/204/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Murów  

i nadania jej statutu, która stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 

9.5. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

(15:13) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

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 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw (15:17) 
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Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, 

Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, która stanowi załącznik nr  14 do niniejszego 

protokołu 

9.6. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (15:17) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

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 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (15:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Piotr 

Siekierka, Sebastian Nowicki, Wojciech Hasik, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/206/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, która stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu. 

9.7. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 (15:23) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022. 

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 określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 

(15:24) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Sebastian Nowicki, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, 

Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, 

Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/207/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok 

szkolny 2021/2022, która stanowi załącznik nr  16 do niniejszego protokołu. 

 

9.8. określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów oraz wychowanków, wobec których Gmina 

Murów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (15:24) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów oraz wychowanków, wobec których Gmina Murów 

nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu . 

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 określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów oraz 

wychowanków, wobec których Gmina Murów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego 

transportu (15:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, 

Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, 

Robert Wantuch, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/208/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli 

uczniów oraz wychowanków, wobec których Gmina Murów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu, która stanowi załącznik nr  17 do niniejszego protokołu. 

 

9.9. zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa (15:27) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa. 

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 zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa (15:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Klaudia 

Gustaw, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, 

Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/209/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa, która 

stanowi załącznik nr  18 do niniejszego protokołu. 

 

9.10. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego (15:29) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

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 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (15:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 
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Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Stanisław 

Stankiewicz, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, 

Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/210/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, która stanowi załącznik nr  

19 do niniejszego protokołu. 

9.11. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (15:30) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy 

Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

(15:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, 

Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/211/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 

XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, która stanowi załącznik nr  20 do niniejszego protokołu. 

 

9.12. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
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Murów (15:34) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 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 zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Murów (15:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka, 

Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia 

Gustaw, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/212/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów, która stanowi załącznik nr  21 do niniejszego 

protokołu. 

 

9.13. upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Murów i 

złożenia wniosku o dofinansowanie (15:35) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Murów 

i złożenia wniosku o dofinansowanie. 

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 upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku 

biurowego Urzędu Gminy Murów i złożenia wniosku o dofinansowanie (15:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, 

Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 
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W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXIX/213/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. 

Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Murów i złożenia wniosku o dofinansowanie, która stanowi 

załącznik nr  22 do niniejszego protokołu. 

 

10. Interpelacje radnych. (15:37) 

 Interpelacje radnych nie zostały złożone. 

11. Zapytania radnych (15:37) 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

12. Wolne wnioski i informacje. (15:37) 

 Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie na kiedy jest zaplanowany przetarg na budowę nowego 

Urzędu Gminy i czy są jakieś plany odnośnie tego zadania. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę.  

Dodał również, że planuje się ogłoszenie przetargu na przełomie miesięcy sierpnia  

i września. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym podejmowanych rozmów  

z włodarzami przedsiębiorstwa Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.  w zakresie budowy bocznicy. 

 Radny Nowicki zapytał również o kolejną sprawę, a mianowicie dotyczącą przejazdu pociągu 

wycieczkowego przez miejscowość Murów, gdyż była mowa o tym, że będzie możliwość ponownego 

skorzystania z takiej atrakcji jeszcze w tym roku. Radny Nowicki zadał pytanie do kogo można się zwracać 

w celu nabycia biletów. 

 Wójt Gminy odpowiadając kolejno na zapytania radnego Nowickiego poinformował, że spotkanie z 

szefostwem Stora Enso Wood Products nie odbyło się jeszcze z uwagi na fakt, że planuje się wspólne 

spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Przedmiotowe spotkanie jest planowane wstępnie na 

połowę lipca lub też drugą połowę lipca. 

 Wójt Gminy odnosząc się do następnego pytania radnego Nowickiego odpowiedział, że podjęto 

rozmowy z organizatorem  przejazdów w celu organizacji tegoż przedsięwzięcia. Planuje się również 

zorganizowanie wydarzenia kulturalnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Murowa. Wszelkie 

informacje w tym zakresie zostaną przekazane z wykorzystaniem systemu Rada365. 

 Radny Nowicki zwrócił się z prośbą o wywieszenie informacji dla mieszkańców, których dotyczy 

sprawa uszkodzonych w wyniku pożaru pomieszczeń gospodarczych stosunkowo wcześnie  

i w miejscach widocznych. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej prośby przekazał informacje, że w dniu dzisiejszym 

informacje zostały wywieszone. 

 Radny Piotr Siekierka poruszył wielokrotnie już podejmowane sprawy na posiedzeniach Rady, 

pierwsza z nich dotyczy terminu wymiany wiaty przystankowej obok byłego budynku Urzędu Gminy oraz 

sprawy związanej z budową zatoczki przy szkole podstawowej w Murowie. Radny Siekierka zwrócił 

również uwagę na zaznaczone ubytki w drogach powiatowych i w związku z tym zadał pytanie czy 

wiadomo co w tych miejscach będzie wykonywane? 
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 Wójt Gminy odnosząc się po kolei przekazał informację, że w przypadku wiaty przystankowej 

będzie rozsyłane zapytanie ofertowe jeszcze w bieżącym tygodniu bądź z początkiem przyszłego tygodnia. 

Następnie termin realizacji zamówienia szacuje się na około od czterech do pięciu tygodni, następnie 

jeszcze demontaż  starej wiaty i montaż nowej. Wójt Gminy zadeklarował, że nowa wiata będzie na pewno 

do początku września. 

 Odnosząc się do tematu związanego z budową zatoczki Wójt Gminy poinformował, że temat ten 

będzie realizowany jednak w terminie późniejszym z uwagi na fakt że w pobliżu planuje się budowę 

nowego budynku Urzędu Gminy. W związku z tym planuje się modernizację drogi oraz wydzielenie jej 

części na zatoczkę, a także podjęto rozmowy z dyrektorami ościennej szkoły oraz biblioteki oraz GOPS-u w 

sprawie wydzielenie większej ilości miejsc parkingowych. 

 Wójt Gminy poinformował także o tym, że jeżeli chodzi o uniesione przejście dla pieszych na 

wysokości szkoły w miejscowości Murów to z Zarządu Dróg Powiatowych nie ma żadnej informacji  

w tej sprawie. Jednak planuje się jeszcze w tym tygodniu złożyć dokumenty do Starostwa Powiatowego w 

Opolu w celu uzyskania zgody na przebudowę tego miejsca. 

 Wójt Gminy odpowiadając na pytanie dotyczące prac remontowych na drogach powiatowych na 

terenie gminy stwierdził, że na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić informacji na ten temat. Wójt 

Gminy zasugerował podjęcie indywidualnych kontaktów z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu w celu 

uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz ponownie podjął  temat dotyczący ustawienia 

znaku „ustąp pierwszeństwa” na drodze obok posesji nr 12. Zdaniem radnego Onyszkiewicza w 

przedmiotowym miejscu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wśród użytkowników ruchu drogowego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie podjęcia działań 

mających na celu zaadaptowanie budynku po „starej szkole” w miejscowości Bukowo na potrzeby 

mieszkań komunalnych. Radny Onyszkiewicz dodał, że jego zdaniem miejsce to pozwala na zapewnienie 

dachu nad głową co najmniej trzem rodzinom. W chwili obecnej budynek nie jest użytkowany i „popada w 

ruinę”. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta Gminy w sprawie podjętej decyzji przez 

radnych dotyczącej budynku byłego Urzędu Gminy w Murowie, a mianowicie czy zostały podjęte kroki do 

sprzedaży obiektu? 

Radna Klaudia Gustaw opuściła obrady Rady Gminy Murów, wobec czego stan radnych zmniejszył 

się do liczby 12 osób.  

 Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej nie posiada informacji dotyczącej prac związanych z 

wykonaniem operatu szacunkowego. Wójt Gminy zapowiedział, że przetarg na zbycie przedmiotowego 

budynku zostanie ogłoszony jeszcze w bieżącym roku. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem czy Urząd posiada pomysły jeżeli chodzi  

o Polski Ład? 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że do tej pory zostały przekazane 

jedynie szczątkowe informacji ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazał głos Zastępcy Wójta 

Magdalenie Piontek. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek poinformowała, że na chwilę obecną jest jedna prezentacja, 

która przedstawia jeden schemat. Pani Piontek zadeklarowała udział w naborach związanych z Polskim 

Ładem, gdyż jak podkreśliła „Gmina Murów startowała we wszystkich możliwych dofinansowaniach 

rządowych jednak z rezultatem nie zadowalającym”.  
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 Zastępca Wójta dodała, że Gmina do każdego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych zostały złożone wnioski. W przypadku programu Polski ład pod uwagę będą brane również 

dochody mieszkańców, a nasza Gmina nie należy już do tych najbiedniejszym, w związku z czym dodała, że 

być może nie należy podchodzić do tego programu z nadmiernym entuzjazmem.  Pani Piontek 

zadeklarowała składanie wniosków  w przedmiotowym programie. 

 Radny Stanisław Stankiewicz zadał pytanie dotyczące dodatkowych punktów świetlnych na terenie 

gminy Murów oraz czy radni mają możliwość współdecydowania w tym zakresie. 

 Wójt Gminy odnosząc się do zapytania radnego Stanisława Stankiewicza stwierdził, że wielokrotnie 

zwracaliśmy się o złożenie zapotrzebowania w zakresie punktów świetlnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz podjął kwestię dotyczącą próby uruchomienia 

stałego połączenia kolejowego na terenie gminy. 

 Radny Stanisław Stankiewicz w imieniu Rady Gminy złożył podziękowania dla Skarbnik Gminy, 

Sekretarz Gminy oraz pracownikom Urzędu za przygotowanie budżetu. 

 Radny Sebastian Nowicki zadał jeszcze jedno zapytanie dotyczące przejazdu pociągu,  

a mianowicie czy istnieje możliwość , aby ten pociąg stanął na stacji, a nie w krzakach, gdyż  

z punktu widzenia obserwatora stanowi to utrudnienie. 

 Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz, że nie ma możliwości 

zatrzymania pociągu w miejscu gdzie nie ma zachowanych zasad bezpieczeństwa. 

 Radny Przemysław Chrzanowski  zadał pytanie dotyczące odtworzenia nawierzchni drogi  po 

budowie kanalizacji w Starych Budkowicach?  

 Wójt Gminy poinformował, że remont dróg nastąpi po zakończeniu budowy kanalizacji, za około 

od trzech do czterech tygodni. 

 Radny Stanisław Stankiewicz zadał pytanie jaka firma wygrała przetarg na termomodernizację 

szkoły w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg wygrała firma CRK Managment z Olesna. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:59 zamknął XXIX 
sesję Rady Gminy Murów.  

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXIX sesji Rady Gminy Murów, które stanowi 
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 
Protokołowała: 
Martyna Leja 
Inspektor      Przewodniczył: 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 
Zakończono sesję (15:59) 
 

 


