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PROTOKÓŁ Nr X/2019 

z obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 12 sierpnia 2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto 12 sierpnia 2019 r. o godz. 14:28, a zakończono o godz. 14:57 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Stanisław Onyszkiewicz 

2. Klaudia Gustaw 

3. Wojciech Hasik 

4. Maciej Wróbel 

5. Przemysław Chrzanowski 

6. Karol Pośpiech 

7. Antonina Adamczyk 

8. Anna Kuczera 

9. Adrian Kliscz 

10. Stanisław Stankiewicz 

11. Władysław Stankiewicz 

12. Robert Wantuch 

13. Sebastian Nowicki 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista osób obecnych na X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

2.1. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska 

wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"; 

2.2. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Zapytania radnych. 

5. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 1. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad sesji. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. 

Ad. 2. 

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:09) 

 

2.1. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - 

ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona" (14:28) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt przedmiotowej uchwały, 

następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

 Wójt Gminy Murów Michał Golenia przedstawił zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały. 
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Projekt uchwały dotyczy budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Murów. Projekt zakłada 

powstanie ścieżek rowerowych na terenie gminy, a także oznakowanie tras i uwzględnienie ciekawych 

miejsc i zabytków. Planuje się stworzenie mapy. Prowadzone już były rozmowy z lokalnymi 

przedsiębiorcami branży gastronomicznej i hotelowej, w celu ich uwzględnienia w przedmiotowych 

planach. Działania te mają na celu zachęcenie turystów do odwiedzania gminy Murów i innych 

ościennych gmin, które są partnerami w tym projekcie. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 

partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona" 

(14:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Stanisław 

Onyszkiewicz, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Władysław 

Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Piotr Siekierka 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr X/73/2019 Rady Gminy Murów z dnia 

12 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego 

pn. „Stobrawska wstęga –ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”, która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

2.2. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (14:33) 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła zmiany dotyczące budżetu gminy. Przedmiotowe 

zmiany dotyczącą głównie przesunięć środków rad sołeckich, a także zwiększenia wydatków związanymi 

z organizacją dożynek powiatowych oraz wydatków związanych z kosztami inwestycyjnymi projektu pn. 

„Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. 

Skarbnik Gminy dodała, że w chwili obecnej nie dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Murów, jednak gdy będzie decyzja o tym, że projekt będzie realizowany wówczas 

koniecznym działaniem będzie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w przedmiotowych zakresie. 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (14:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, 

Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, 

Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Reinert, Piotr Siekierka 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr X/74/2019 Rady Gminy Murów z dnia 

12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

3. Interpelacje radnych (14:40) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

4. Zapytania radnych (14:40) 

 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

5. Wolne wnioski i informacje (14:40) 

 

 Radny Maciej Wróbel poruszył sprawę omawianą na poprzednich sesjach związaną z remontem 

chodnika w miejscowości Murów, stwierdził, że Wójt Gminy zapewniał, że zadanie zostanie zakończone 

do końca wakacji. Do tej pory żadne prace nie zostały tam wykonane. Radny Wróbel dodał również, iż 

była mowa o załataniu dziur przy wjeździe do tartaku Stora Enso w Murowie. 

 Radny Wróbel poruszył kwestie związaną z zabezpieczeniem przejścia przy przedszkolu  

w Murowie, przedstawiając ewentualne propozycje, zasugerował zamontowanie mrugającego światła 

lub namalowanie przejścia dla pieszych. 

 Radny Wróbel zwrócił uwagę na problem związany z faktem, iż w Murowie przy ulicy Lipowej 

wzdłuż rowu płyty chodnikowe zostały zniszczone przez korzenie drzew - lip. Stanowi to zagrożenie dla 

użytkowników. 

 Wójt Gminy Murów odniósł się do zadania związanego z remontem chodników w Murowie, 

niestety w tej kwestii termin wydłużył się ze względu formalności związane z publikacją porozumienia, 

co z kolei uniemożliwiło wcześniejsze podpisanie umowy z wykonawcą. 

 Wójt Gminy odnosząc się do bezpieczeństwa przy przedszkolu w Murowie stwierdził, że temat 

ten jest znany, wielokrotnie już poruszany na posiedzeniach Rady. W tej sprawie odbyła się także komisja 

z udziałem przedstawicieli Urzędu, Starostwa Powiatowego oraz Policji. Wójt Gminy dodał, że przed 

utworzeniem przejścia dla pieszych w tym miejscu, koniecznym działaniem jest doświetlenie 

przedmiotowego miejsca, gdyż tego wymagają przepisy i procedury. Były prowadzone rozmowy  

z dyrektorem placówki przedszkolnej w Murowie w tym zakresie i postanowiono o ustawieniu lampy 

przy przedszkolu. 

 Wójt Gminy odnosząc się do uszkodzonego chodnika przy ulicy Lipowej poinformował, że to 

uszkodzenie zostanie naprawione. 

 Wójt Gminy odniósł się również do uszkodzeń asfaltu - dziur przy wjeździe na ulice Tartaczną 

w Murowie i poinformował, że prace te mają zostać wykonane. W chwili obecnej trwają ustalenia 

wykonawcy z powiatem w tym zakresie. 

 Radny Maciej Wróbel złożył podziękowanie za ustawienie pojemnika na odpady komunalne przy 

placu targowym w miejscowości Murów. Dodał, że w chwili obecnej zniknął problem związany  

z zaleganiem odpadów pozostawianych przez sprzedających. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie naprawy drogi 
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i odwodnienia przy posesji p. Szymaniec w Starych Budkowicach.  

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się z zapytaniem kiedy pojawią się informacje na temat Biegu 

Borsuka, gdyż mieszkańcy dopytują, a takowe informacje do tej pory się nie pojawiły. Wójt Gminy 

poinformował, że w obecnym tygodniu pojawią się informacje dotyczące tego wydarzenia. 

 Radny Adrian Kliscz zadał pytanie w sprawie realizowanej inwestycji związanej z budową sali 

gimnastycznej, czy prace są realizowane zgodnie z harmonogramem oraz czy została wyjaśniona kwestia 

ogrzewania sali. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego pytania stwierdził, że trwają ustalenia wykonawcy 

z producentem w zakresie zbiorników na gaz. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. 

 Wójt Gminy dodał, że zakończenie prac może ulec wydłużeniu ze względu na problemy związane 

z formalnościami. Biuro projektowe, które wykonywało przedmiotowy projekt już nie istnieje, w związku 

z powyższym będą do załatwienia formalności polegające na wykonaniu projektu zamiennego, na 

którym istnieje konieczność uzyskania podpisów projektantów z wszystkich wymaganych branż. Wójt 

Gminy poinformował, że wykonawca przejął obowiązki uzupełnienia tych formalności. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła uwagę na to, aby na sesjach 

Rady Gminy był obecny radny Powiatu Opolskiego. 

 Wójt Gminy zapewnił, że osobiście będzie się kontaktował z radnym powiatowym przed 

następną sesją. Dodał również, że radny Powiatu Opolskiego jest zapraszany na każde posiedzenie Rady 

Gminy. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się z zapytaniem o stan realizacji wniosków złożonych na poprzedniej 

sesji w kwestii przedstawienia harmonogramu prac realizowanych przez Powiat na terenie gminy 

Murów oraz w sprawie odwodnienia na ulicy Lipowej w miejscowości Zagwiździe. 

 Wójt Gminy poinformował, że przedmiotowe pisma zostały wystosowane do Powiatu 

Opolskiego. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie ustawienia 

znaku - teren zabudowany na ulicy Oleskiej w Starych Budkowicach. 

 Radny Stanisław Stankiewicz ponowił wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego na 

skrzyżowaniu dróg ulicy Młyńskiej oraz ulicy Stawowej w miejscowości Stare Budkowice obok posesji  

nr 22 w kierunku na młyn. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:57 zamknął 

X sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad X sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Zakończono sesję (14:57) 

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor 

 

      Przewodniczący Rady Gminy Murów 

 

      /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 

 

 


