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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 27 października 2021 r. 

 

 

 

 

Obrady rozpoczęto 27 października 2021 o godz. 14:07, a zakończono o godz. 16:13 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Piotr Siekierka 

6. Maciej Wróbel 

7. Przemysław Chrzanowski 

8. Karol Pośpiech 

9. Antonina Adamczyk 

10. Anna Kuczera 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

 Nieobecni – radny Sebastian Nowicki. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Na posiedzeniu XXXII sesji Rady Gminy Murów był obecny radny Powiatu Opolskiego Rudolf 

Lawa, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Murowie - Pani Karolina Stejbach, sołtysi poszczególnych miejscowości gminy Murów. 

 Lista obecności sołtysów obecnych na XXXII sesji Rady Gminy stanowi odpowiednio załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

 Lista obecności osób obecnych na XXXII sesji Rady Gminy stanowi odpowiednio załącznik nr  

3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:07) 

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:07) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Sebastian Nowicki 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad XXXII sesji 

Rady Gminy, który przedstawiał się następująco: 
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1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta wraz z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych, 

sprawozdanie członków Rady, Sołtysów 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021 

5.2. ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym 

5.3. przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Murów 

5.4. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów 

5.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

5.6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

5.7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

5.8. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2020/2021 

7. Interpelacje radnych 

8. Zapytania radnych 

9. Wolne wnioski i informacje 

       

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:09) 

 

 Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXI 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 XXXI sesji Rady Gminy Murów (14:09) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Przemysław Chrzanowski, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Adrian 

Kliscz, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, 

Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXXI sesji Rady Gminy, nie wnosząc uwag bądź 

zastrzeżeń. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. (14:10) 



Strona 3 z 11 
 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o fakcie, iż radni otrzymali 

informacje o nieprawidłowościach w złożonych oświadczeniach majątkowych. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta wraz z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych, 

sprawozdanie członków Rady, Sołtysów (14:10) 

 

 Wójt Gminy przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych. Przedmiotowa 

informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 Wójt Gminy poinformował, że Gmina Murów otrzymała dofinansowanie w wysokości 

2 500 000,00 zł w ramach programu Polski Ład. Wójt Gminy dodał, że Gmina złożyła trzy wnioski, jednak 

tylko jeden został zakwalifikowany do dofinansowania. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania.  

W ramach Polskiego Ładu zostaną wykonanie zadania dotyczące inwestycji drogowych  

w Kałach, Dębińcu i Zagwiździu. 

 Wójt Gminy poinformował o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym 

dotyczącym dalszej części rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach. Podpisanie 

umowy w przedmiotowym zakresie zaplanowano na najbliższy piątek. 

 Wójt Gminy odniósł się do wykonywanego zadania związanego z wymianą opraw oświetlenia 

ulicznego na LED i poprosił o bieżące zgłaszanie uwag do Urzędu dotyczących złego ustawienia lamp. 

Wójt Gminy zapewnił monitorowanie i korygowanie złego ustawienia w tej sprawie. 

 Wójt Gminy nawiązał do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi – ulicy Robotniczej  

w Murowie. 

 Wójt Gminy nawiązał do przedkładanego na dzisiejszej sesji Rady Gminy projektu uchwały  

w zakresie ustalenia ceny za przejazd w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym i dodał, że jeżeli projekty zostanie przyjęty wówczas będzie możliwość korzystania  

z przejazdu na terenie gminy w cenie 1,00 zł za bilet jednorazowy. 

 Wójt Gminy poinformował o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Murów, gdzie dokonano 

wyboru 11 radnych juniorów. Pierwsze spotkanie inauguracyjne Młodzieżowej Rady odbędzie się  

w listopadzie. 

 Wójt Gminy poinformował o wynikach konkursu plastycznego organizowanym przez Gminę 

Murów „OCHRONIONY - ZASZCZEPIONY". Łącznie wpłynęło 77 prac z przedszkoli oraz szkół 

podstawowych. Nie wpłynęła żadna praca ze szkoły ponadpodstawowej. 

 Wójt Gminy przekazał informację w sprawie pracy mobilnego punktu konsultacyjnego programu 

Czyste powietrze. Harmonogram dyżurów będzie podany do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu, profilu Gminy na Facebook’u, 

a także za pośrednictwem księży proboszczów. Wójt Gminy dodał, że istnieje możliwość umówienia się  

z pracownikiem w miejscu zamieszkania w celu sporządzenia wniosku o dofinansowanie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał informację o transmisji obrad 

Rady Gminy. 

 Radni nie wnieśli zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy wobec czego 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:17) 

 

5.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021 (14:17) 
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 Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała, że planuje się dodatkowo wprowadzić zmiany  

w wysokości 109 000,00 zł jako zmniejszenie budżetu po stronie wydatkowej. Zmniejszenie dotyczy 

zmian w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w związku z oszczędnościami wynikłymi ze 

sposobu nauczania oraz 45 000,00 zł jako zmniejszenie w administracji, również jako poczynione 

oszczędności w zakupach i usługach.  

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

Murów na rok 2021. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca dodała, że zmiany budżetowe powodują zmniejszenie budżetu  

o 26 467,63 zł. 

 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 (14:24) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Władysław 

Stankiewicz, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/226/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021, 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

 

5.2. ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym (14:24) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym. 

 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 ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym (14:26) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Robert 

Wantuch, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Władysław 

Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/227/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe  
w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, która stanowi załącznik nr 
6 do niniejszego protokołu. 
 

 

5.3. przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Murów (14:26) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie 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 przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów (14:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Władysław 

Stankiewicz, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Anna Kuczera, Robert Wantuch, 

Przemysław Chrzanowski, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/228/2021 Rady 
Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 

5.4. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów (14:27) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 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 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów (14:32) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Klaudia 

Gustaw, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/229/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

5.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:32) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały. 

 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:33) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, 

Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/230/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

5.6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:33) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały. 

 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:34) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, 

Adrian Kliscz, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/230/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, 

która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

5.7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:34) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały. 

 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:35) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, 

Klaudia Gustaw, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/231/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, 

która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

5.8. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:36) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały. 

 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 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (14:37) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Przemysław 

Chrzanowski, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Sebastian Nowicki, Piotr 

Siekierka, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/232/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, 

która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził piętnastominutową przerwę  

w obradach. 

  

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2020/2021 (14:52) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz po przerwie wznowił posiedzenie Rady 

Gminy i udzielił głosu Sekretarz Gminy Pani Sylwii Dydzik. 

 Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację 

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2020/2021. 

 Przekazano informację dotyczącą placówek przedszkolnych, szkolnych. 

Informacje dotyczyły następujących zakresów: 

• Ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z oddziałów); 

• Rodzaju prowadzonych zajęć (spośród których wyróżnia się między innymi: indywidualne, 

rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne); 

• Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi; 

• Bazy placówki; 

• Przeprowadzonych remontów; 

• Prowadzonych zajęć pozalekcyjnych; 

• Realizowanych projektów i programów przez poszczególne placówki z uwzględnieniem 

projektów profilaktyczno-opiekuńczych)  

• Dokonanej analizy wyników egzaminu ósmoklasisty oraz informacji dotyczącej braku 

przeprowadzonych kontroli nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty; 

• Organizowanych wycieczek i uroczystości; 

• Analizy wyników nauczania oraz frekwencji; 

• Informacji o pracy szkoły w okresach zdalnego nauczania; 

•Informacji dotyczącej dowozów, a także dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

specjalistycznych placówek poza terenem naszej gminy; 

• Informacji dotyczącej udzielanych stypendiów szkolnych; 

• Informacji dotyczącej funkcjonowania stołówek i organizacji dożywiania w placówkach. 

 Powyższa informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionej informacji. 

 

7. Interpelacje radnych (15:28) 
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 Interpelacje radnych nie zostały złożone. 

 

8. Zapytania radnych (15:28) 

 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

9. Wolne wnioski i informacje (15:28) 

 

 Radny Maciej Wróbel podziękował za informację, którą otrzymał od pracownika z działu ochrony 

środowiska w nawiązaniu do wcześniej zgłaszanych zapytań w kwestii udrożniania rowów oraz 

utrzymywania czystości na terenie gminy. Radny Wróbel zapowiedział, że będzie pilnował tego, co 

zostało zamieszczone w przedmiotowej informacji. 

 Odnosząc się do informacji dotyczącej utrzymywania czystości na terenie gminy przez 

zatrudnionych pracowników gospodarczych radny Wróbel zauważył, że w informacji zwrotnej zwrócił 

szczególną uwagę na to, że stwierdzono na zbyt „małą ilość rąk do pracy”. Wobec powyższego radny 

Maciej Wróbel zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji w zakresie wysokości kosztów 

zatrudnienia dodatkowych osób na stanowisku pracownika gospodarczego. 

 Radny Sebastian Nowicki podjął temat dotyczący utrzymania czystości na terenie gminy Murów, 

a szczególnie w samej miejscowości Murów. Radny Nowicki dodał, że Murów jest miejscowością  

o największej liczbie mieszkańców i należy podjąć działania zmierzające ku temu, aby mieszkańców 

zatrzymywać i stwarzać warunki do tego, aby nakłaniać innych do osiedlania się. Radny Sebastian 

Nowicki zasugerował rozważenie koncepcji polegającej na zatrudnieniu firmy do utrzymania czystości, 

która posiada niezbędny sprzęt. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o przedstawienie dalszego planu działania  

w przypadku remontu chodników na terenie gminy „uczciwie przedstawiając stan faktyczny”. Radny 

Nowicki wyraził swoje niezadowolenie z wykonywanych zadań w przedmiocie remontów chodników na 

terenie gminy Murów i stwierdził, że jeżeli polityka tych prac będzie w dalszym ciągu taka jak obecnie to 

zapewne nie przyniesie to efektownych skutków. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o przedstawienie planów strategicznych na 

przyszłość  - odnośnie odbytych spotkań dotyczących strategii gminy. 

 Po dłuższej wypowiedzi radnego Sebastiana Nowickiego Wójt Gminy zaproponował wspólny 

wyjazd do Starostwa Powiatowego w Opolu celem przedstawienia podnoszonych kwestii na 

posiedzeniach Rady Gminy Murów i uzyskania informacji zwrotnej w tym zakresie. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił uwagę na to aby w piśmie kierowanym do Starostwa 

Powiatowego w Opolu w formie skargi na prace wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych dodać 

zapisy dotyczące chodników. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się z prośbą o dołączenie do wyżej wspomnianego pisma 

kierowanego do Starostwa Powiatowego w Opolu dokumentacji fotograficznej, która w dniu dzisiejszym 

została przekazana Wójtowi Gminy. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z prośbą do radnego Sebastiana Nowickiego 

odnosząc się do kwestii związanej z chodnikami, „aby nie marginalizował pozostałych miejscowości 

oprócz Murowa, gdyż tam też żyją ludzie”. 

Radny Stanisław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego  

w miejscowości Stare Budkowice przy ulicy Młyńskiej (obok numeru posesji 26). 



Strona 10 z 11 
 

Wójt Gminy poinformował, że zadania dotyczące budowy przejść dla pieszych na terenie gminy 

Murów mają zostać wykonane do końca czerwca 2022 roku. Taka informacja została pozyskana  

z Zarządu Dróg Powiatowych. 

Radny Piotr Siekierka zadał zapytanie dotyczące problemu, który został przedstawiony na 

komisji w zakresie konieczności przeprowadzenia remontu wodociągu przy budowie drogi przy ulicy 

Robotniczej w miejscowości Murów. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej są pozyskiwane informacje w sprawie kosztów 

tego remontu., Wójt Gminy zapewnił, że prace związane z wodociągiem w tym miejscu zostaną 

wykonane przez budową drogi. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił uwagę na problem zgłaszany przez mieszkańców miejscowości 

Radomierowice dotyczący transportu drewna wykonywanego przez samochody ciężarowe od strony 

Wołczyna. Zdaniem radnego powinny odbywać się częstsze patrole policyjne na tych odcinkach dróg, 

gdyż „nasze drogi są rozjeżdżane”. 

Radny Piotr Siekierka zwrócił się z prośbą o pochylenie się w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do przywrócenia połączenia komunikacyjnego  z Radomierowic, bądź Młodnika do Opola 

o godz. 7.21 oraz o utworzenie połączenia komunikacyjnego w granicach godzin 18-18.30. Radny 

Siekierka dodał że w przedmiotowej kwestii zwrócili się mieszkańcy tamtejszych miejscowości. 

Radny Przemysław Chrzanowski odnosząc się do wykonywania transportu przez samochody 

ciężarowe wożące drewno zwrócił się z prośbą o przedstawienie także tej kwestii w piśmie kierowanym 

do Starostwa Powiatowego w Opolu w formie skargi. 

Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin podziękowała radnemu Piotrowi Siekierce o podjęcie tematu 

związanego z przywróceniem połączeń komunikacyjnych wykonywanych przez PKS. 

Sołtys wsi Młodnik wyraziła niezadowolenia z wykonywania prac porządkowych przez 

pracowników gospodarczych. Sołtys Maria Gowin poinformowała, że pracownicy wykonują prace 

nienależycie, za przykład podała koszenie boiska bez kosza. Następnie zwróciła uwagę na problem 

związany z nie utrzymywaniem czystości na przystankach. Pani Gowin przytoczyła, że pierwotne 

stosowanie rozwiązania polegające na zatrudnieniu osoby na podstawie umowy zlecenia  

i przekazywaniu zapłaty w wysokości od 70,00 zł do 80,00 zł miesięcznie, było lepszym rozwiązaniem 

wówczas prace te były wykonywane regularnie i panował porządek. Następną kwestią, która została 

poruszona przez sołtys wsi Młodnik to konieczność usunięcie zakrzaczeń i zwisających gałęzi, które 

zasłaniają lampy Ledowe. Zdaniem Pani Gowin „lampy ledowe świecą słabiej niż poprzednie”. 

Sołtys wsi Młodnik skierowała zapytanie do Wójta kiedy może spodziewać się remontu drogi  

w miejscowości Młodnik od posesji numer 18 do posesji nr 22. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii, stwierdził, że jeżeli chodzi o sprawę koszenia 

boiska to z uwagi na fakt, iż wcześniej nie było konieczności wykonywania koszenia nie zostało ono 

wykonane. Jeżeli chodzi o przystanki Wójt Gminy stwierdził „że nie zgadza się z Panią sołtys w tym 

zakresie, gdyż pracownicy gospodarczy co dwa tygodnie wykonują prace wokół przystanka”.   

W przypadku lamp i złego ustawienia Wójt Gminy ponownie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie tych uwag 

do Urzędu Gminy w  formie pisemnej. 

 Radny Piotr Siekierka dodał, że otrzymał zgłoszenie mieszkańca miejscowości Zagwiździe, że 

przy ulicy Jełowskiej jest złe ustawienie oświetlenia ulicznego. 

Wójt Gminy poinformował, że pracownicy firmy Tauron będą wykonywali odbiory wykonanych 

prac w godzinach wieczornych, ale ponownie prosi o zgłaszanie uwag w przedmiotowej sprawie. 
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Radny Przemysław Chrzanowski stwierdził, że lampy Ledowe powinny być ustawione bardziej 

równolegle do drogi. Radny Chrzanowski zwrócił się prośbą o udostępnienie karty katalogowej 

zastosowanych opraw. 

Radny Adrian Kliscz skierował zapytanie do Wójta Gminy w sprawie Internetu, a dokładniej  

w sprawie wykonania światłowodu na terenie gminy. 

Wójt Gminy udzielił głosu obecnemu informatykowi Urzędu Gminy Panu Hubertowi Nanko. 

Pan Hubert Nanko udzielając odpowiedzi na zapytanie radnego stwierdził krótko „światełka  

w tunelu nie ma niestety. Firma Multiplay deklarowała, że będzie to łącze i gdy dojdzie do szkół to wtedy 

będzie możliwość przeznaczenia również dla indywidualnych odbiorców, ale na tą chwilę się nawet nie 

pokazali”. 

Powyższą informację potwierdził radny Karol Pośpiech, który orientował się w przedmiotowym 

temacie. 

Radny Władysław Stankiewicz skierował zapytanie do Wójta Gminy w sprawie boiska  

w Radomierowicach, a dokładnie czy kontaktował się Pan, który jest zainteresowany dzierżawą i jego 

utrzymywaniem? 

Wójt Gminy poinformował, że w ostatnim czasie nie kontaktował się nikt w przedmiotowej 

sprawie. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth skierowała  zapytanie do Wójta, kiedy będzie wykonane 

położenie asfaltu na ulicy Słonecznej w Murowie. 

Wójt Gminy poinformował, że wysłane zostały zapytania ofertowe w tej kwestii. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:13 zamknął 
XXXII sesję Rady Gminy Murów.  

Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXXII sesji Rady Gminy Murów, które 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

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

 
Zakończono sesję (16:13) 
 

 


