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PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 

z obrad VIII sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 16 maja 2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto 16 maja 2019 r. o godz. 14:07 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu,  
a zakończono o godz. 15:17 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. Sebastian Nowicki 
8. Przemysław Chrzanowski 
9. Karol Pośpiech 
10. Anna Kuczera 
11. Adrian Kliscz 
12. Stanisław Stankiewicz 
13. Władysław Stankiewicz 
14. Robert Wantuch 
 
Nieobecna - wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności sołtysów oraz osób obecnych na VIII sesji Rady Gminy stanowią odpowiednio załączniki 
nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad sesji (14:07) 
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad. 
 
1.Przyjęcie porządku obrad sesji 
2.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji 
3.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
4.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów: 

a) sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2018 rok, 
b) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok, 
c) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 
5.1.zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019; 
5.2.zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022; 
5.3.zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina 
Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019; 
5.4.określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 
6.Interpelacje radnych 
7.Zapytania radnych 
8.Wolne wnioski i informacje 
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Wobec braków uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zarządził 
głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (14:10) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Robert 
Wantuch, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, 
Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 
 
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (14:11) 
 
 Radni nie wnieśli uwag do protokołów z VI i VII sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie ich przyjęcia. 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z VI i VII sesji Rady Gminy (14:11) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Maciej 
Wróbel, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, 
Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 
 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (14:11) 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o odbytych spotkaniach w okresie międzysesyjnym: 
odbyło się spotkanie z udziałem Wójta Gminy i radnymi w sprawie omówienia bieżących spraw gminy. 
Dnia 11.05.2019 r. Przewodniczący Rady wziął udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka, które 
odbyły się w Bukowej. 
Dnia 13.05.2019 r. Przewodniczący Rady wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów: (14:12) 
 
a. sprawozdanie z działalności Wójta (14:12) 
 
Wójt Gminy złożył gratulacje i przekazał otrzymane podziękowania z WFOŚiGW w Opolu na ręce obecnej 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach Wiesławie Nieckarz w związku z faktem, iż 
wychowanka placówki otrzymała nagrodę za pracę plastyczną w konkursie "Nasze Naturalne Środowisko 
Otula Flaga Biało-Czerwona".  
Dyrektor placówki przedszkolnej odbierając wyróżnienie stwierdziła, że niewątpliwie jest to sukces 
dziecka, ale również sukces nauczyciela p. Wioletty Gollenia. 
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 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie w związku z odbytym spotkaniem z dyrektorem Stora 
Enso Wood Products Sp. z o.o. w sprawie sytuacji związanej z koleją, czy są podejmowane jakieś działania  
w tym kierunku? 
 Wójt Gminy stwierdził, że dyrektor przedstawił jakie plany działania ze strony Stora Enso 
musiałyby zostać wdrożone, aby to umożliwić. Wójt Gminy, stwierdził, że jest "to jeszcze długa droga do 
momentu przejazdu pierwszego pociągu". W związku z tym, że Stora Enso musiałaby stworzyć pętlę 
komunikacyjną dla samochodów ciężarowych. Wdrożenie takiego rozwiązania będzie stanowić znaczne 
obciążenie finansowe i Wójt Gminy stwierdził, że w związku z tym, być może należałoby zaczekać z tym 
doraźnym rozwiązaniem i poczekać do momentu utworzenia wjazdu do tartaku od strony Grabczoka, 
aniżeli inwestować w kolejne okresowe zadanie. 
 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem w sprawie spotkania z prezesem PKS w Opolu, 
czy coś więcej wiadomo na temat dojazdów dzieci do szkół. 
Wójt Gminy stwierdził, że rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji dowozów na terenie gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem w sprawie naboru na termomodernizację 
oraz zmiany alokacji w tym naborze. 
 Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie 
w zakresie termomodernizacji w sprawie dwóch budynków: Urzędu Gminy w Murowie oraz szkoły w 
Starych Budkowicach. Wójt poinformował, że nastąpiła zmiana alokacji środków w tym naborze. Kwota 
16 mln zł przeznaczonych na ten cel została zmniejszona do kwoty 2 mln zł. Decyzja ostateczna  
o przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta w miesiącu listopadzie 2019 roku.  
 Radny Karol Pośpiech zwrócił się z zapytaniem o Gminną Ewidencją Zabytków, czy jest 
udostępniona lista przedstawiające obiekty w tej ewidencji? 
 Wójt Gminy stwierdził, że Gminna Ewidencja Zabytków jest do wglądu na stanowisku obrony 
cywilnej. Wójt Gminy dodał, również, że przedmiotowa ewidencja nie stanowi wyznacznika jeżeli chodzi 
o przeprowadzanie prac remontowych. Zdaniem Wójta Gminy w tej kwestii  chodzi głównie  
o zachowanie formy, kształtu śląskiej zabudowy. 
 Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię związaną z powołaniem spółki wodnej wraz z jej 
ewentualnym połączeniem z innymi zadaniami typu utrzymanie czystości na terenie gminy? 
 Wójt Gminy przedstawił zasady funkcjonowania spółki wodnej w gminie Popielów. 
W powyższej kwestii głos zabral obecny radca prawny Waldemar Leśniewski przedstawiając wyjaśnienia 
dotyczące organizacji i celów działania spółek wodnych.  
 Wójt Gminy zwrócił się do radcy o sporządzenie przedmiotowych wyjaśnień. 
 Radca prawny Waldemar Leśniewski zadeklarował opracowanie wyjaśnień 
  
b. sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2018 rok (14:37) 
 
 Radni nie wnieśli zapytań, ani uwag do sprawozdania z realizacji środków funduszu 
alkoholowego za 2018 rok. 
 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
c. sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok (14:38) 
 
 Radni nie wnieśli zapytań, ani uwag do sprawozdania z realizacji programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. 
 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
d. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (14:38) 
 Radni nie wnieśli zapytań, ani uwag do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. 
 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zarządził piętnastominutową przerwę w obradach Rady Gminy. 
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie (14:54) 
 
5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (14:54) 
 
 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Murów na rok 2019. Skarbnik poinformowała, że zmiany w stosunku do przedstawionego projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 13 maja 2019 r. dotyczą zmian przychodów. 
 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:00) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, 
Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Anna Kuczera, 
Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 
 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VIII/57/2019 Rady Gminy 
Murów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019, która stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022 (15:00) 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022. 
 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 
2019–2022 (15:02) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, 
Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, 
Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Maciej Wróbel 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 
 
 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VIII/58/2019 Rady Gminy 
Murów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów 
na lata 2019–2022, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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5.3.zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina 
Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Murów jest organem 
prowadzącym, na rok budżetowy 2019. 
 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina 
Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (15:05) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Robert 
Wantuch, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, Maciej 
Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 
W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Murów 
z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 
2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i 
przedszkoli, dla których Gmina Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019, która 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
5.4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (15:05) 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 
 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
Rady Gminy zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (15:06) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Władysław 
Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, Robert 
Wantuch, Sebastian Nowicki, Stanisław Stankiewicz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Antonina Adamczyk 
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 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VIII/60/2019 Rady Gminy 
Murów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
6. Interpelacje radnych (15:07) 
 
Interpelacje nie zostały złożone. 
 
7. Zapytania radnych (15:07) 
 
Zapytanie nie zostały złożone. 
 
8. Wolne wnioski i informacje (15:07) 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy podjęto działania związane ze 
zgłaszanym problemem bawiących się dzieci na wieży byłej Huty Szkła w Murowie. 
 Wójt Gminy odpowiedział, że wystosowano pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w powiecie opolskim celem dokonania weryfikacji w przedmiotowej sprawie. 
 Wójt Gminy poinformował o akcji NIVEA i zachęcał do głosowania na sołectwo Zagwiździe oraz 
rozpowszechniania tej informacji. W przedmiotowej akcji istnieje możliwość wygrania "Podwórka 
NIVEA" o rynkowej wartości 250 000,00 zł, które dzięki nowoczesnemu sprzętowi aktywnie kształtuje 
sprawność, wiedzę i wyobraźnię dzieci. Wójt Gminy poinformował o procedurach głosowania, a także 
przekazał informację o możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w Urzędzie Gminy, gdzie zostały 
przygotowane stanowiska wyposażone w komputery. 
 Sołtys wsi Zagwiździe Aneta Czellnik zwróciła się do obecnych na sesji z prośbą o pomoc  
w zakresie głosowania na Podwórko NIVEA. Sołtys zaznaczyła, że przedmiotowy plac zabaw będzie 
ogólnodostępny dla całej gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz skierował podziękowania dla strażaków za 
usunięcie brzozy stanowiącej zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego w miejscowości Bukowo. 
 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie Halina Lubacz przedstawiła radnym 
informację o wycieczce uczniów techniku mechanicznego z Namysłowa, którzy odwiedzili naszą gminę, 
aby zapoznać się z historią i zabytkami Zagwiździa. Młodzież wysłuchała wykładu o rekonstrukcji kościoła 
przedstawionego przez Księdza proboszcza parafii w Zagwiździu, odwiedzili ogród botaniczny  
i zabytkową hutę. Dzięki pomocy  gimnazjalistów udało się rozegrać grę terenową. Następnie młodzież 
udała się do lokalnej pizzerii Da Enso w Murowie. Jak zaznaczyła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
pani Lubacz wszyscy uczestnicy wycieczki wyjechali z gminy zadowoleni i z podziwem mówili  
o atrakcjach, które odwiedzili. 
Młodzież uczestnicząca w wizycie bierze udział w projekcie Eduko realizowanym przez Bibliotekę 
Publiczną w Namysłowie. 
 Dyrektor Halina Lubacz zwróciła się do radnych z apelem dotyczącym podjęcia działań  
w kierunku zorganizowania osób pełniących funckję przewodnika na lokalnych zabytkach, takich jak: 
zagwiździańskie zabytki, farska stodoła w Starych Budkowicach Dodała, że funkcję tę mógłby pełnić 
ksiądz proboszcz ze Starych Budkowic. 
 Pani Lubacz zasugerowała również konieczność odświeżenia tablic informacyjnych znajdujących 
się na trasie tzw. gry terenowej. 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył gratulacje obecnej dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej za 
podejmowanie inicjatyw promujących gminę. 
 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:18 zamknął 
VIII sesję Rady Gminy Murów.  



Strona 7 z 7 
 

 Nagranie z obrad VIII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Zakończono sesję (15:18) 
 
 
Protokołowała:  
 
Martyna Leja  
Inspektor  
        
        
       Przewodniczący Rady Gminy Murów  
 

       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 


