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PROTOKÓŁ Nr IV/2019 

z obrad IV sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 7 lutego 2019 roku 

 

 

IV Sesja Rady Gminy Murów odbyła się w Sali konferencyjnej przedsiębiorstwa Stora Enso Wood 

Products Sp. z o.o. w Murowie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz o godz. 1400 otworzył IV sesję  Rady Gminy 

Murów i poinformował radnych o fakcie, że przebieg obrad jest nagrywany zgodnie  

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 

 Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. Nieobecni: radny Sebastian Nowicki, radny Piotr Siekierka, radny Maciej Wróbel. 

 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Ponadto w sesji udział wzięli: sołtysi z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy 

w Murowie, zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad sesji: 

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022; 

3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

4) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji; 

5) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji; 

6) przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu :Podnosimy jakość edukacji w Gminie 

Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa 09, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2; 

7) zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV/226/2014  z dnia 13 marca 2014 r.  

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora; 

8) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019 – 2023; 

9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni 

gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat  

z dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu,  

w trybie bezprzetargowym; 

10) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i informacje. 
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 Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za” przyjęła  porządek obrad. 

 

Ad. 1. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz skierował zapytanie do Radnych 

w sprawie przyjęcia protokołu z  obrad poprzedniej sesji.  

 Radni przyjęli protokół bez uwag, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 

Ad. 2. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawiając informacje o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym poinformował, że odbył spotkanie w spółce Prowod, 

gdzie w szczegółowy sposób przedstawiony został przedmiot jej działalności. 

 

Ad. 3. 

 

 Wójt Gminy Murów przedłożył Radzie Gminy Murów sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej t .j. od 28 grudnia 2018 r. do dnia 7 lutego 2019 r. zawierające takie informacje jak: 

wydane zarządzenia Wójta Gminy, sprawy związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz 

udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z prośbą o udostępnienie treści pisma 

skierowanego do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dotyczącego oczekiwań gminy Murów wobec 

instytucji Zarządu w roku 2019. 

 

Ad. 4. 

 

1) Skarbnik Gminy Teresa Kuca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2019. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/30/2019  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

2) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr IV/31/2019  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022. 
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Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

3)   Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/32/2019  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

4)   Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/33/2019  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. 

 Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

na realizację inwestycji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

5)   Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z zapytaniem na jakich warunkach są zaciągane 

kredyty i pożyczki.  

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca udzielając odpowiedzi stwierdziła, że pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu są zaciągane na 

korzystnym poziomie. Maksymalne oprocentowanie wynosi 2%, a może być niższe, jest to zależne od 

stopy redyskonta weksli. Jeżeli chodzi o zaciągnięcie długoterminowego kredytu to będzie ogłoszony 

przetarg na udzielenie kredytu i jego obsługę i zostanie wyłoniony wykonawca, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/34/2019  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji. 

 Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

na realizację inwestycji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

156) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu: Podnosimy jakość edukacji w Gminie 

Murów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09, działanie 

9.1., poddziałanie 9.1.12. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych –12 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr IV/35/2019  

w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu: Podnosimy jakość edukacji w Gminie 

Murów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09, działanie 

9.1., poddziałanie 9.1.12. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Murów w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji 

projektu: Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na 

lata 2014-2020, oś priorytetowa 09, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2., stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

7) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 r. Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.  

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 

 Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem kto będzie zajmował się wydawaniem 

przedmiotowych Kart. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Skrzypek poinformowała, że Opolska 

Karta Rodziny i Seniora była już wydawana, zmiany dotyczą jedynie zmiany polegającej na obniżeniu 

wieku uprawniającego do ubiegania się o wydanie Karty. 

 Radny Karol Pośpiech zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat powyższych 

Kart. 

 Wójt Gminy Murów Michał Golenia zadeklarował, że będzie informował mieszkańców gminy  

w tym zakresie na zaplanowanych zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dodała, że na terenie gminy Murów jest do 

tej pory sporo Kart wydanych. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą o zamieszczenie 

informacji na temat Kart na łamach Echa Gminy Murów. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych –12 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr IV/36/2019  

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 r. Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 r. 

Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska 

Karta Rodziny i Seniora stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

8) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych –12 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr IV/37/2019  

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Murów w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

9)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat  

z dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie 

bezprzetargowym. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/38/2019  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat  

z dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu, w trybie 

bezprzetargowym. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Uchwała Nr 

IV/38/2019 Rady Gminy Murów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego 

udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony 

do 10 lat z dotychczasowymi użytkownikami, której przedmiotem są te same powierzchnie gruntu,  

w trybie bezprzetargowym stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

10)  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowania nad projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych –12 głosami „za” – podjęła uchwałę Nr IV/39/2019  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. 

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Murów w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów 

i Rad Sołeckich stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził dziesięciominutową przerwę  

w obradach Rady Gminy. 

 

Ad. 5. 

  

Interpelacje nie zostały złożone. 

 

Ad. 6. 

  

Zapytania nie zostały złożone. 
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 Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła uwagę na ubytki znajdujące się na ulicy Murowskiej w 

miejscowości Zagwiździe. Pani Proth stwierdziła, że remont tej drogi został przeprowadzony w 2018 

roku, a droga już nadaje się do remontu. Sołtys zwróciła się z zapytaniem czy istnieje jakaś gwarancja na 

te roboty? 

 Wójt Gminy Murów Michał Golenia zwrócił uwagę na drogę pomiędzy Morcinkiem a Starymi 

Budkowicami. W miejscu gdzie została wyremontowana droga istnieje niebezpieczeństwo polegające 

na tym, że samochodem „rzuca”. Dotyczy to również użytkowników ruchu drogowego poruszających się 

dozwoloną prędkością w  tym miejscu czyli 90km/h. Wójt Gminy zaznaczył, że sprawa została przekazana 

do Powiatu i zostaną podjęte działania w chwili kiedy stopnieje śnieg. 

 Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła uwagę na problem w miejscowości Młodnik polegający 

na tym, że odśnieżarka nie odśnieża całości miejscowości. Zdarza się tak, że jest odśnieżana część 

miejscowości. A często również jest tak, że odśnieżarka nie dojeżdża do miejscowości.  

Pani Gowin stwierdziła też, że w stronę Wierzchów kończy się powiat opolski i zaczyna się powiat 

kluczborski i tam to miejsce jest w ogóle zapominane, jak określiła sołtys Młodnika Pani Gowin 

tam jest „armagedon”. 

Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka zwróciła uwagę na to, że w miejscowości Okoły również 

nie jest odśnieżana miejscowość w całości, tylko do pewnego miejsca i służby zawracają i nie wykonują 

swojego obowiązku należycie. 

Radni i sołtysi (w szczególności Pan Witek i Pan Władysław Stankiewicz) zwrócili uwagę na 

problemy z komunikacją z p. Halupczokiem. Sołtys Witek stwierdził, że jego zdaniem pan Halupczok nie 

przekazuje informacji otrzymanych od zgłaszających i z tego powodu istnieją różne problemy w tym 

zakresie. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił się z prośbą o zwrócenie się o przekwalifikowanie dróg na terenie 

gminy Murów jeżeli chodzi o kategorie odśnieżania. Radny Kliscz stwierdził, że wobec tego że na terenie 

gminy nie mamy dróg wojewódzkich, ekspresowych należałoby przekwalifikować drogi powiatowe i 

zaliczyć je do I kategorii jeżeli chodzi o odśnieżanie. Radny Kliscz prośbę swoją umotywował tym, że dla 

mieszkańcy nie mają innych alternatywnych dróg do dyspozycji, jedynie drogi powiatowe. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na słupki na trasie Zagwiździe – Stare Budkowice. Radny 

stwierdził, że stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na problem na ulicy Lipowej w Zagwiździu związany ze 

studzienką. Po remoncie drogi w pobliżu Sali wiejskiej w Zagwiździu obok skrzyżowania studzienka 

zbiorcza została zainstalowana na środku chodnika. Radny Kliscz zwrócił również uwagę, że w związku z 

tym na zakręcie przy skrzyżowaniu po deszczach pojawia się duża kałuża i droga jest podmywana. Radny 

zwrócił uwagę na brak studzienek zlewczych w Zagwiździu na ulicy Lipowej od remizy do Sali wiejskiej. 

Dyrektor PSP w Zagwiździu Pani Gabriela Kania zwróciła się z prośbą o wykonanie przejścia dla 

pieszych w okolicach Sali wiejskiej. Kiedyś to przejście tam było, jednak po remoncie skrzyżowania nie 

ma. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła uwagę na studzienki w miejscowości Murów. 

Wójt Gminy Murów zasugerował utworzenie sieci ściekowej w celu udrożnienia studzienek. 

Wójt dodał również, że studzienki są zapadnięte, zniszczone a prace porządkowe są wykonywane przez 

powiat powierzchownie. 

Radny Karol Pośpiech zwrócił uwagę na kratki ściekowe w Murowie przy ulicy Wolności  

w kierunku Zagwiździa. Dodał, że kratki są nisko położone i stanowi to niebezpieczeństwo. 
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Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na fakt zastąpienia ewentualnych progów zwalniających 

tablicami świetlnymi pokazującymi prędkość, które w znaczny sposób wpływają na wyobraźnie 

użytkowników ruchu drogowego i powodują to, że kierowcy zwalniają. 

 Przewodniczący Rady Gminy Murów Stanisław Onyszkiewicz ponowił wniosek w sprawie brzozy 

znajdującej się w miejscowości Bukowo przy posesji nr 64. Brzoza po opadach śniegu stanowi zagrożenia 

dla użytkowników ruchu drogowego. Przewodniczący zwrócił się o przekazanie sprawy do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu celem podjęcia interwencji w przedmiotowej sprawie. 

Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na zakrzaczenia obok odlewni w Zagwiździu. Brak 

widoczności w tym miejscu stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. 

Radny Karol Pośpiech złożył wniosek w sprawie poprawy drogi w Starych Budkowicach obok 

wjazdu do Ośrodka Zdrowia. W tym miejscu powstał „dołek”. 

Radny Karol Pośpiech złożył wniosek w sprawie ułożenia wysepek zwalniających w miejscowości 

Stare Budkowice od strony ulic” Oleskiej, Zagwiździańskiej i Opolskiej. Radny stwierdził, że prędkość z 

jaką użytkownicy ruchu drogowego poruszają się w centrum wsi Stare Budkowice jest znacznie 

przekroczona, a więc zdaniem radnego wysepki zwalniające spowodowałyby zmniejszenie tej prędkości, 

co z kolei wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zasugerował, aby było więcej kontroli 

policyjnych z radarami. 

Radny Stanisław Stankiewicz złożył 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.  

Wójt Gminy Murów poinformował o organizacji Dożynek Powiatowych na terenie gminy Murów 

w miejscowości Stare Budkowice. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca poinformowała, że sołtysi mogą w poniedziałek – 11 lutego 2019 r. 

odbierać z Urzędu nakazy podatkowe. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15 50 zamknął  

IV sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad IV sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
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