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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 24 października 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 24 października 2022 r. o godz. 14:03, a zakończono o godz. 14:27 tego 

samego dnia. 

Posiedzenie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Murów odbyło się Sali obrad filii bibliotecznej  

w Zagwiździu. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Klaudia Reinert 

2. Klaudia Gustaw 

3. Wojciech Hasik 

4. Piotr Siekierka 

5. Maciej Wróbel 

6. Przemysław Chrzanowski 

7. Karol Pośpiech 

8. Antonina Adamczyk 

9. Anna Kuczera 

10. Adrian Kliscz 

11. Stanisław Stankiewicz 

12. Władysław Stankiewicz 

13. Robert Wantuch 

Nieobecni: radny Stanisław Onyszkiewicz, radny Sebastian Nowicki. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności osób obecnych na XLII sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego 

protokołu. 

 

1. Otwarcie sesji (14:03) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Antonina Adamczyk dokonała otwarcia XLII nadzwyczajnej  sesji 

Rady Gminy Murów. 

 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad (14:03) 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Antonina Adamczyk, stwierdziła, że obecnych jest  

13 radnych spośród 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Murów. 

 

3. Przedstawienie porządku obrad (14:04) 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Antonina Adamczyk przedstawiła porządek obrad XLII sesji 

Rady Gminy Murów jak niżej. 



 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przedstawienie porządku obrad 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

4.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 

5. Wolne wnioski i informacje 

6. Zakończenie sesji 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: (14:08) 

 

4.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022(14:08) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Antonina Adamczyk udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy Panu 

Bartoszowi Banasiuk. 

Skarbnik Gminy Bartosz Banasiuk odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2022 oraz poinformował, że  zmiany dotyczą głównie wprowadzenia dodatkowych 

środków z udziałów od podatku od PIT, środków dotyczących dodatków osłonowych, węglowych, 

energetycznych, porozumienia dotyczącego programu Czyste Powietrze realizowanego  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Antonina Adamczyk zarządziła głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022 (14:08) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, 

Klaudia Reinert, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Antonina 

Adamczyk, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XLII/312/2022 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022, 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

5. Wolne wnioski i informacje (14:08) 

  

 Wójt Gminy Michał Golenia podjął temat dotyczący obecnej sytuacji panującej  w kraju 

związanej ze „zrzucaniem” zadań na samorządy. 

 Wójt Gminy poinformował, że Gmina Murów wyraża wolę podjęcia się zadania związanego z 

dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy. Istnieje jednak wiele problemów z tym związanych, gdyż 

samorządy gminne nie są przygotowane technicznie do wykonywania przedmiotowych zadań. Braki 
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istnieją głównie w infrastrukturze technicznej takiej jak:  brak utwardzonych placów do składowania, 

brak wag, brak ładowarek. Z takimi problemami boryka się również nasza Gmina. Dodatkowo problem 

tkwi w tym, że nie ma jednoznacznych wytycznych w tym zakresie. Wójt Gminy dodał, że będzie to 

zapewne długotrwała i skomplikowana procedura. Z obecnych zapisów wynika, że gospodarstwo 

będzie miało możliwość zakupu węgla w preferencyjnej cenie w ilości  1,5 tony do końca bieżącego 

roku, a drugie 1,5 t w przedziale czasowym od 1 stycznia do 31 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy 

gospodarstwo domowe zakupiło węgiel poprzez stronę internetową PGG tzw. „tani węgiel” nie ma 

możliwości aby skorzystało z zakupu w preferencyjnej cenie. Cena węgla dystrybuowanego przez 

Gminę nie będzie przekraczać kwoty 2 000,00 zł za 1 tonę i jest przeznaczona jedynie dla osób 

fizycznych. Do ceny należy doliczyć koszty transportu ze składu opału do miejsca zamieszkania 

mieszkańca. 

 Wójt Gminy zadeklarował przekazywanie informacji bieżących w tym zakresie. 

 Wójt Gminy poinformował o tym, że sprzęt dla dzieci z rodzin popegeerowskich  zostanie 

wydany w późniejszym terminie z uwagi na fakt dodatkowych zakupów. W związku z tym, że pojawiły 

się wolne środki postanowiono o zakupie dodatkowych akcesoriów komputerowych. 

Sprzęt wraz z dodatkowym wyposażeniem ostatecznie trafi do beneficjentów w terminie nieco 

późniejszym. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą o wystosowanie 

pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w celu naprawy uszkodzonej barierki energochłonnej w 

miejscowości Morcinek. 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy czy wiadomo jaki rodzaj węgla 

będzie dystrybuowany dla mieszkańców? 

 Wójt Gminy nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie, gdyż nie jest w jej 

posiadaniu. 

 Radny Piotr Siekierka  skierował zapytanie do Wójta Gminy w związku z przekazaną powyżej 

informacją, że mieszkaniec nie będzie mógł nabyć taniego węgla, w przypadku gdy zakupił w PGG przez 

Internet, w oparciu o co została przekazana niniejsza informacja? 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi, że w oparciu o przepisy ustawy. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji w zakresie uprzątnięcia terenu 

przy nieogrodzonym terenie przedszkola w Zagwiździu. Radny Kliscz dodał, że w tym miejscu powstało 

coś w stylu „wysypiska śmieci”. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę i prosił również o podjęcie interwencji w zakresie 

demontażu pozostałości ogrodzenia oraz wykoszenia terenu przy budynku gminnym przy ulicy 

Łubniańskiej w Zagwiździu. 

 Wójt Gminy w odpowiedzi na powyższe stwierdził, że teren jest wykaszany dwa razy w roku, 

jeżeli chodzi o demontaż ogrodzenia zostanie to wykonane. 

 Radny Adrian Kliscz poruszył również kwestię dotyczącą obietnicy w zakresie wykonania 

chodnika w miejscowości Zagwiździe wzdłuż ulicy Grabickiej. 

 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe stwierdził, że opóźnienie zaplanowanych prac wynika 

głównie z dodatkowych zadań, jakie zostały nałożone na samorządy przez administrację rządową. 

Wójt dodał, że będą czynione starania, aby zostało to wykonane do końca bieżącego roku. 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na bałagan przy budynku gminnym w miejscowości 

Murów. Radny dodał, że telefonował do Wójta w tej sprawie i ponownie zwraca się z prośbą  

o ustalenie tego, kto ma to ostatecznie wykonać? 



 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe stwierdził, że nie jest pewny czy zostało sporządzone 

pismo do lokatorów  w przedmiotowym zakresie. Wójt Gminy zadeklarował, że będzie się kontaktował 

telefonicznie z radnym Wróblem w tej sprawie. 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na samowolnie wykopany rów w miejscowości Murów i 

zwrócił się z prośbą o podjęcie działań. 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie do Wójta Gminy „jak daleko z budową nowego 

budynku Urzędu Gminy?” 

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie radnego Macieja Wróbel Wójt Gminy stwierdził, że 

„powtórzy to, co na każdym posiedzeniu Rady: jeśli będzie dofinansowanie, jesteśmy w stanie Urząd 

budować, jeżeli nie, to nie mamy środków”. 

 Radny Robert Wantuch ponownie zwrócił się z prośbą o wykoszenie ulicy Polnej w 

miejscowości Murów oraz o przycięcie gałęzi. 

 Wójt Gminy zadeklarował, że gałęzie będą usuwane. 

  

6. Zakończenie sesji (14:27) 

 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:27 

zamknęła XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Murów dziękując za obecność. 

 Szczegółowy przebieg sesji stanowi nagranie z obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Murów, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor      Przewodniczyła: 

       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

              Antonina Adamczyk 

 

Zakończono sesję (14:27) 

 

 

 

 


