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PROTOKÓŁ Nr V/2019 

z obrad V sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku 

 

 
Obrady rozpoczęto 28 lutego 2019 roku o godz. 14:13 w sali obrad nad remizą OSP  
w Zagwiździu, 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. Sebastian Nowicki 
7. Przemysław Chrzanowski 
8. Karol Pośpiech 
9. Antonina Adamczyk 
10. Anna Kuczera 
11. Adrian Kliscz 
12. Stanisław Stankiewicz 
13. Władysław Stankiewicz 
14. Robert Wantuch 
 
Nieobecny - radny Maciej Wróbel. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności sołtysów oraz osób obecnych na V sesji rady Gminy stanowią załączniki nr 2 i nr 
3 do niniejszego protokołu. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad sesji (14:13) 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji (14:18) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(13): 
Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Piotr 
Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Karol 
Pośpiech, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
BRAK GŁOSU(1): 
Sebastian Nowicki 
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W związku z problemami technicznymi p. Nowicki nie miał możliwości wzięcia udziału w 
głosowaniu.  
W związku z faktem, iż zaistniała przyczyna niezależna od radnego, Przewodniczący Rady Gminy 
zarządził powtórne głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji. 
 
Przyjęcie porządku obrad sesji (14:21) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, 
Robert Wantuch, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, 
Antonina Adamczyk, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:21) 
 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy (14:22) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Stanisław 
Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Karol 
Pośpiech, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. (14:22) 
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu obecnemu Komendantowi 
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim p. Bogusławowi Walkowicz, który przedstawił analizę 
bezpieczeństwa na terenie gminy Murów. 
Komendant podziękował radnym za udzielenie wsparcia finansowego, które zostało 
przeznaczone na zakup alkometru. 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował,że do Biura Rady nie 
wpłynęły pisma w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 
odbył spotkanie wraz z sołtysem wsi Bukowo p. Piotrem Witek oraz Wójtem Gminy w sprawie 
sytuacji związanej z problemem zawracania śmieciarki we wsi Bukowo. W ostatnim czasie 
doszło do "zakopania" się samochodu wywożącego odpady i postanowiono wspólnie z Wójtem 
Gminy podjąć działania zmierzające ku temu, aby więcej do takowych sytuacji nie dochodziło. 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że składany wniosek  
w sprawie brzozy w miejscowości Bukowo został skierowany do Starostwa Powiatowego  
w Opolu celem realizacji. 
 
 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Murowie. (14:42) 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Wójt Gminy Michał Golenia poinformował, że zebranie wiejskie w miejscowości Bukowo 
odbędzie się dnia 5 marca 2019 roku o godz. 18.30. 
Wójt Gminy przekazał również informację, że wszelkie wnioski i zastrzeżenia związane  
z zakresem zadań wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zgłaszane podczas 
sesji oraz w trakcie zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach zostały przekazane celem 
podjęcia działań w tym zakresie. 
Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem czy poruszono również podczas 
spotkania z ZDP kwestie związane z oczyszczaniem poboczy na terenie gminy Murów. 
Wójt Gminy stwierdził, że temat ten również został poruszony i Powiat zadeklarował, że prace 
będą sukcesywnie wykonywane. 
Radna Klaudia Reinert zwróciła się z zapytaniem czy została przekazana kwestia poruszana na 
zebraniu wiejskim w miejscowości Dębiniec odnośnie wrastających korzeni w drogę. 
Wójt Gminy stwierdził, że ta sprawa również została zgłoszona. 
Radny Wojciech Hasik skierował zapytanie do Wójta Gminy odnośnie remontu drogi  
w miejscowości Kały oraz zwrócił uwagę na problem polegający na zalegających odroślach na 
poboczach. 
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że droga w Kałach będzie wyremontowana, dziury i ubytki 
będą uzupełniane. Wójt Gminy prosił również o przekazywanie informacji na temat 
wykonywanych prac przez Powiat do Zarządu w celu zdyscyplinowania wykonawców tych prac. 
Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie na jakim etapie zaawansowania są prace związane  
z budową sali gimnastycznej w Zagwiździu i kiedy będzie ich finalizacja. 
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że prace przebiegają zgodnie z planem. W chwili obecnej 
rozpoczynają się prace wykończeniowe, należy jednak jeszcze wykonać posadzkę. Wójt Gminy 
stwierdził, że miesiąc wrzesień jest jak najbardziej optymalnym do zakończenia prac związanych 
z budową tego obiektu. 
Radny Piotr Siekierka zadał pytanie zadał pytanie w jakim czasie będą wykonywane prace 
związane z drogami na terenie gminy. 
Wójt Gminy odpowiedział, że prace będą wykonywane sukcesywnie. 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Lubacz przedstawiła sprawozdanie z działalności 
biblioteki w 2018 roku, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła podziękowanie za zaangażowanie 
włożone w pracę oraz zaznaczyła, że biblioteka wykonuje zakres działania Domu Kultury, 
którego niestety na terenie gminy nie ma. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Skrzypek przedstawiła sprawozdanie  
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach Rady Gminy. 
 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:39) 
 
5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:39) 
 
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 
(15:42) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Antonina 
Adamczyk, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Sebastian 
Nowicki, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr V/40/2019 w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
5.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania 
w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (15:42) 
 
Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku 
dzieciom z terenu Gminy Murów (15:44) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Klaudia Reinert, 
Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław 
Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr V/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki 
zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
5.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów, dla terenów położonych w obrębie 
ewidencyjnym Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe (15:44) 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów, dla 
terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe (15:45) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Przemysław 
Chrzanowski, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, 
Antonina Adamczyk, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr V/42/2019 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Murów, dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Murów, Stare Budkowice  
i Zagwiździe, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
5.4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku” (15:46) 
 
Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2019 roku” 
(15:47) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Anna 
Kuczera, Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Robert Wantuch, Stanisław 
Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr V/43/2019 w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Murów w 2019 roku”, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
5.5. zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. 
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (15:47) 
 
Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (15:49) 
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Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, 
Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, 
Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr V/44/2019 w sprawie zmiany uchwały 
Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. 
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, która stanowi załącznik nr  
11 do niniejszego protokołu. 
 
 
5.6. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2020 środków 
stanowiących fundusz sołecki (15:49) 
 
Głosowanie w sprawie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
Murów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki (15:50) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, 
Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Klaudia 
Gustaw, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki 
 
PRZECIW(0): 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
 
W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr V/45/2019 w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki, 
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
6. Interpelacje radnych. (15:51) 
 
Interpelacje radnych nie zostały złożone. 
 
7. Zapytania radnych (15:51) 
 
Zapytanie radnych nie zostały złożone. 
 
8. Wolne wnioski i informacje (15:51) 
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Radny Karol Pośpiech skierował zapytanie w sprawie kanalizacji w Starych Budkowicach czy jest 
możliwość przyłączenia szkoły od strony Wołczyńskiej. 
Wójt Gminy stwierdził, że kanalizacja jest zaprojektowana w formie grawitacyjno-
przepompowej. Ulice Targowa i Wołczyńska zostały podzielone na dwa etapy ze względu na 
ukształtowanie terenu. 
Radni podjęli dyskusję na temat kanalizacji w miejscowości Stare Budkowice. 
Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię związaną z progami zwalniającymi i zapytał kiedy 
odbędzie się wizja lokalna w tej sprawie. 
Wójt Gminy odpowiedział, że wizja odbędzie się ale nie jest w tej chwili podać konkretnej daty. 
Radna Anna Kuczera zwróciła się z prośbą o podjęcie interwencji w Nadleśnictwie Turawa w 
sprawie rowu w miejscowości Zagwiździe. Radna zaznaczyła, że mieszkańcy ulicy Górki mają 
problem związany z wylewaniem rowu. 
Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na brak poziomego znaku przejścia dla pieszych obok 
przystanku w miejscowości Zagwiździe. 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji 
w Nadleśnictwie Turawa w zakresie przywrócenia pierwotnego stanu drogi prowadzącej na 
stację PKP w Bukowej. Droga została zniszczona przez samochody ciężarowe wywożące drewno 
po zrywkach. 
Radny Karol Pośpiech zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji o poprawę widoczności pasów 
w miejscowości Stare Budkowice na wysokości byłego kiosku RUCH. Oznakowanie przejścia dla 
pieszych jest w tym miejscu słabo widoczne. 
Wójt Gminy stwierdził, że rozmowy na ten temat zostały poruszone na spotkaniu z ZDP. 
Radny Władysław Stankiewicz poruszył kwestię remontu drogi na Kęszyce. 
Wójt Gminy stwierdził, że tę inwestycję należałoby wykonać wspólnie z Nadleśnictwem Turawa 
polegającej na wycince drzew. Wójt Gminy zadeklarował również rozeznanie w temacie. 
Sołtys wsi Murów Barbara Proth zadała pytanie czy została zgłoszona kwestia związana 
z ubytkami na ulicy Murowskiej w Zagwiździu. 
Wójt Gminy poinformował, że ta kwestia również została przekazana. 
Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka opuściła obrady Rady Gminy. 
Radna Klaudia Reinert poruszyła kwestię związaną z zachęcaniem lokalnych przedsiębiorców do 
przystąpienia do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zasugerowała aby udać się do firmy Stora 
Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie celem zachęcenia do przystąpienia. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą o to, aby przedstawić powyższą kwestię na 
łamach kolejnej prasy. 
Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o pozostanie po sesji przedstawicieli następujących sołectw: 
Stare Budkowice, Kały, Nowe Budkowice, Dębiniec, Bukowo. 
Radny Stanisław Stankiewicz zwrócił się z prośbą o wykonanie czterech punktów świetlnych  
w miejscowości Stare Budkowice obok Młyna. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk stwierdziła, iż ustalona że należy 
dokonać rozeznania w zakresie brakujących punktów świetlnych i wówczas zostanie złożony 
wspólny wniosek w przedmiotowej sprawie. 
Wójt Gminy stwierdził, że na odbytych zebraniach wiejskich zwrócił się z prośbą do sołtysów  
o sporządzenie list w sprawie punktów świetlnych. 
Sołtys wsi Zagwiździe Aneta Czellnik zwróciła się z zapytaniem odnośnie zgłaszanej wycinki 
zakrzaczeń obok odlewni w miejscowości Zagwiździe. 
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Wójt Gminy poinformował, że ta sprawa również została przekazana na spotkaniu w Powiecie. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą do sołtysów o to, 
aby zwracać uwagę na zapełnione kosze na odzież używaną i zgłaszać to. 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:13 zamknął 
V sesję Rady Gminy Murów. 
Nagranie z obrad V sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu. 
 
 
Zakończono sesję (16:13) 
 
 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor       

 

             Przewodniczący Rady Gminy Murów 

 

/-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


