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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2022 
z obrad XXXVI sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 20 stycznia 2022 r. o godz. 14:23, a zakończono o godz. 15:35 tego samego 

dnia. 

Posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Murów odbyło się Sali obrad filii bibliotecznej  
w Zagwiździu. 
 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Reinert 

3. Klaudia Gustaw 

4. Wojciech Hasik 

5. Maciej Wróbel 

6. Sebastian Nowicki 

7. Przemysław Chrzanowski 

8. Antonina Adamczyk 

9. Anna Kuczera 

10. Adrian Kliscz 

11. Stanisław Stankiewicz 

12. Władysław Stankiewicz 

13. Robert Wantuch 

 Nieobecny: radny Karol Pośpiech, radny Piotr Siekierka. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista obecności osób obecnych na XXXVI sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego 
protokołu. 

  

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:23) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 5.1.zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 

 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036 

 5.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

 5.4. zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki 

zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów 
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 5.5. zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 

2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów 

6. Interpelacje radnych. 

7. Zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (14:25) 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Murów, w związku  

z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowych 

protokołów. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Murów (14:26) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Maciej 

Wróbel, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, 

Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Piotr Siekierka, Karol Pośpiech 

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy, nie wnosząc uwag 

bądź zastrzeżeń. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (14:26) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji Rady Gminy Murów podczas, którego omówiono wiele spraw. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości (14:26) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu obecnej Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej  w Murowie Pani Halinie Lubacz. 

 Dyrektor Halina Lubacz przedstawiła sprawozdanie z działalności biblioteki w 2021 roku. 

 Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Na zakończenie Dyrektor Biblioteki poinformowała, że w grudniu  pensja pracownic wyniosła 

średnio 2 222,00 zł na rękę. W tym miejscu Dyrektor zaapelowała do wszystkich radnych, aby od czasu 

do czasu też pomyśleli o tym, że w gminie nie ma Domu Kultury, a zadaniem własnym Gminy jest właśnie 

propagowanie kultury i w tej sytuacji to właśnie biblioteki to wykonują. Dyrektor Lubacz zachęcała 

radnych do lajkowania profilu na Facebooku, udostępniania postów, gdyż to powoduje  zwiększenie 

zasięgów, jeżeli chodzi o promocję i  nie dotyczy to jedynie promocji biblioteki, ale w tym przypadku 

całej gminy. 
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 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz reasumując powyższe stwierdził, że „co jak 

co, ale biblioteka naprawdę świeci, że tak powiem w gminie na całą Polskę”. 

 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 20 grudnia 

2021 roku do 20 stycznia 2022 roku. 

 Wójt Gminy poinformował o fakcie, iż w tym tygodniu zakończyły się prace na ulicy Robotniczej 

w miejscowości Murów. 

 Wójt Gminy przekazał informację o obowiązku złożenia deklaracji w sprawie źródeł ciepła w 

budynkach. Ostateczny termin na złożenie przedmiotowej deklaracji mija z dniem 30 czerwca 2022 roku. 

Wójt Gminy dodał, że złożenie deklaracji jest również wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie tzw. 

dodatku osłonowego. Wnioski o uzyskanie dodatku osłonowego należy składać w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Murowie. 

 Wójt Gminy poinformował, że wspólnie z GOPS-em złożono wniosek o uzyskanie 

dofinansowania na asystenta osoby niepełnosprawnej z przeznaczeniem  dla 10 osób z terenu naszej 

gminy. Dofinansowanie wynosi 100 % i opiewa na kwotę 119 000,00 zł. 

 Wójt Gminy przekazał również informację dotyczącą funkcjonowania Marszałkowskiego Kuriera 

Społecznego dla 15 osób z terenu gminy Murów.  Polega to na wsparciu osoby poprzez pomoc w  

wykonywaniu prostych czynności gospodarstwa domowego. 

 Wójt Gminy odniósł się również do zorganizowanego wspólnie z teatrem muzycznym Castello z 

Mosznej koncertu charytatywnego w kościele parafialnym w Zagwiździu. 

 Wójt Gminy poinformował o fakcie, że w bieżącym 2022 roku  4 sołectwa przystąpiły do 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej co stanowi kontynuację z lat poprzednich. 

 Wójt Gminy przedstawił także informację dotyczącą organizacji punktu szczepień przeciw Covid-

19. Szczepienie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 roku w OSP w Starych Budkowicach. Na chwilę 

obecną jest zapisanych 200 osób. W tym miejscu Wójt Gminy zaapelował do wszystkich mieszkańców o 

przestrzeganie zasad epidemiologiczno-sanitarnych. 

 Wójt Gminy przypomniał o możliwości skorzystania z punktu konsultacyjnego programu Czyste 

powietrze. 

 Wójt Gminy przybliżył ofertę skierowaną do mieszkańców Gminy Murów w ramach 

realizowanego projektu LOWE.  Będzie możliwość skorzystania  z takich kursów jak: kurs operatora 

wózków widłowych, kurs samoobrony dla kobiet, wycieczka krajoznawcza do Istebnej, kurs 

komputerowy, kurs bezpiecznego upadania dla seniorów. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk skierowała zapytanie co do usług 

opiekuńczych w ramach asystenta osoby niepełnosprawnej czy one są całkowicie bezpłatne. 

 Wójt Gminy poinformował, że w celu uzyskania szczegółowych informacji w przedmiotowym 

zakresie należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowie. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk skierowała zapytanie czy wspólnota 

mieszkaniowe  może ubiegać się o  dopłatę środków do ogrzewania. 

 Wójt Gminy ponownie poinformował, że w celu uzyskania szczegółowych informacji w 

przedmiotowym zakresie należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Murowie. 

 Nie wniesiono uwag i innych zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz ogłosił dziesięciominutową przerwę w 

obradach XXXVI sesji Rady Gminy Murów. 

 Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXXVI sesji Rady Gminy Murów. 
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:02) 

 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (15:02) 

 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 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 zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022 (15:07) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, 

Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Władysław 
Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Piotr Siekierka, Karol Pośpiech 
W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXVI/260/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022, która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036 (15:08) 
 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Murów na lata 2022–2036. 

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

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 
2022–2036 (15:09) 

 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, 

Antonina Adamczyk, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, 
Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Piotr Siekierka, Karol Pośpiech 
W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXVI/261/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Murów na lata 2022–2036, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
5.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (15:10) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie  
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 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 wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych (15:11) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, 

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, 
Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Piotr Siekierka, Karol Pośpiech 
W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXVI/262/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
5.4. zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki 
zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:12) 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie  

zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej 
w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

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

 
 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 
grudnia 2021 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad 
finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:13) 

 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, 

Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Wojciech Hasik, Stanisław 
Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, Maciej Wróbel 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Piotr Siekierka, Karol Pośpiech 
W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXVI/263/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy 
Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie 
zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów, która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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5.5. zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 
2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:13) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie  
zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 roku 
opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił się  z prośbą o przedstawienie zasad dofinansowania w 
przedmiotowym zakresie. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Skarbnik Gminy Teresa Kuca, że zarówno Gmina 
Dobrzeń Wielki jak i Miasto Opole  przedstawia wykazu dzieci które uczęszczają do żłobka  i na tej 
podstawie wypłacane jest dofinansowanie. 

 W związku z brakiem innych uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Murów  
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki 
w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy 
Murów (15:16) 

 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, 

Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Sebastian Nowicki, Robert 
Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Piotr Siekierka, Karol Pośpiech 
W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXXVI/263/2021 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy 
Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń 
Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom  
z terenu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
6. Interpelacje radnych (15:16) 

 

 Interpelacje radnych nie  zostały złożone. 

 

7. Zapytania radnych. (15:16) 

 

 Zapytania radnych nie zostały złożone. 

8. Wolne wnioski i informacje. (15:16) 

 

Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę, że firma odbierająca odpady komunalne po raz kolejny nie 

odebrała szkła. Worki ze szkłem pozostawiono. Radny dodał, że dotyczy to również innych mieszkańców 

miejscowości Murów ulicy Lipowej. 
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Radny Maciej Wróbel w nawiązaniu do rozmów prowadzonych na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy zwrócił się z prośbą o opracowanie koncepcji promocji zabytków wraz  

z uwzględnieniem kosztów jakie będzie trzeba na ten cel ponieść. 

W kwestii odbioru szkła wyjaśnień udzieliła Zastępca Wójta Magdalena Piontek. Odpowiedziała, 

że mamy sygnały od mieszkańców że zaczynają się z tym problemy. W tej sytuacji Gmina w ramach 

reklamacji przekazuje wszelkie nieprawidłowości do firmy. Zastępca Wójta poinformowała również, że 

dzwonienie bezpośrednio do firmy Remondis nie jest najlepszą ścieżką, dlatego że to Gmina ma zawartą 

umowę z firmą i Gmina egzekwuje jej realizację. 

Radny Robert Wantuch ponowił sprawę omawianą na wspólnym posiedzeniu komisji  

w sprawie budowy zjazdu przy posesji nr 17A  przy ulicy Wolności w miejscowości Murów. Radny dodał, 

że sprawa toczy się od kilku lat i nic nie zostało w tym zakresie wykonane. 

Radny Robert Wantuch podniósł również sprawę dotyczącą remontu ulicy Słonecznej  

w Murowie. Zdaniem radnego były prowadzone rozmowy w sprawie utwardzenia przedmiotowej drogi 

poprzez nałożenie nakładki asfaltowej. Do chwili obecnej nie zostało to wykonane. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii poinformował, że pismo, które zostało złożone 

przez mieszkańców posesji nr 17A w miejscowości Murów i przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Opolu. Wójt Gminy podniósł temat dotyczący deklaracji ze strony Powiatu co do remontu  chodnika 

w miejscowości Murów  na całej długości Murowa przynajmniej z jednej strony. W tym miejscu Wójt 

Gminy nadmienił, że Zarząd Dróg Powiatowych działa w sposób opieszały. W przypadku wykonania 

asfaltu na ulicy Słonecznej Wójt Gminy zadeklarował podjęcie działań w tym zakresie, jednakże będzie 

to uzależnione od cen. 

Radny Robert Wantuch zgłosił, że w miejscowości Murów za mostem w kierunku Czarnej Wody 

należałoby wykonać wycinkę drzew. 

Radna Klaudia Reinert zgłosiła fakt, że na tzw. starej drodze na trasie Dębiniec - Stare Budkowice 

znajduje się dużo suchych drzew. Przedmiotowe drzewa znajdują się na prywatnych posesjach. Radna 

Reinert zasugerowała, aby "przymusić" właścicieli tych działek do uprzątnięcia terenu. 

Wójt Gminy zadeklarował wystosowanie pism do właścicieli, jednocześnie zaznaczając, że efekt 

może być różny. 

Radny Adrian Kliscz ponowił wniosek złożony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Murów w dniu 17 stycznia 2022 r.  w sprawie wystosowania pisma do właściciela budynku znajdującego 

się po lewej stronie od remizy OSP w Zagwiździu z prośbą o dokonanie remontu bądź naprawy budynku, 

gdyż stanowi zagrożenie dla użytkowników parkingu przy OSP w Zagwiździu. 

Radny Maciej Wróbel w nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Murowie zaproponował rozważenie kwestii dotyczącej przyznania nagród dla 

pracowników bibliotek. Radny Wróbel zwrócił się prośbą o przekazanie informacji zwrotnej w tym 

zakresie. 

Wójt Gminy w odpowiedzi na powyższe zapewnił, że istnieje pewna koncepcja dotyczącą 

nagrodzenia pracowników biblioteki. 

Radny Sebastian Nowicki zaproponował, aby w związku ze zmianą osoby na stanowisku Zastępcy 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w  Opolu umówić się na spotkanie z udziałem radnego Powiatu 

Opolskiego w celu przypomnienia zobowiązań jakie zostały złożone dla Gminy Murów Radny Sebastian 

Nowicki podkreślił, że złożona została deklaracja wykonania całego chodnika wzdłuż miejscowości 

Murów oraz kwestia dotycząca progów zwalniających. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie odnośnie kontynuacji wykonywania wymiany lamp LED-

owych.  
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Odnosząc się do powyższych kwestii Wójt Gminy poinformował, że odbył już spotkanie  z 

zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

W przypadku kontynuacji wymiany lamp Wójt zadeklarował, że będzie to wykonywane, jednak 

z uwagi na fakt pandemii zostało to przesunięte w czasie. Wójt Gminy zadeklarował podjęcie rozmów  z 

przedstawicielami Tauron w tej sprawie. 

Radna Anna Kuczera ponownie zwróciła uwagę na „zwężenie drogi” przy ulicy Grabickiej 8. 

Radna zasugerowała zastosowanie murów zaporowych. Radna wyjaśniła że często dochodzi tam do 

niebezpiecznych sytuacji z udziałem samochodów ciężarowych przewożących drewno. Radna dodała, że 

w ostatnim czasie doszło tam do kolizji. 

Wójt Gminy poinformował, że nie uzyskał żadnej odpowiedzi na ten temat i zadeklarował 

ponowną interwencję w tej sprawie. 

Radny Stanisław Onyszkiewicz zwrócił uwagę na fatalny stan drogi w miejscowości Bukowo 

przy posesjach ul. Wiejska 68 w kierunku posesji przy nr 69A.  

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:35 zamknął 

XXXVI sesję Rady Gminy Murów.  

 Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Murów, które 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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