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PROTOKÓŁ Nr VI/2019 

z obrad VI sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 3 kwietnia 2019 roku 

 

 

Obrady rozpoczęto 3 kwietnia 2019 roku o godz. 14:03 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu,  

a zakończono o godz. 16: 01 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. 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 Sebastian Nowicki.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Lista obecności sołtysów oraz osób obecnych na VI sesji Rady Gminy stanowią odpowiednio załączniki 

nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

1. Przyjęcie porządku obrad sesji (14:03)  

Wójt Gminy Murów Michał Golenia złożył wniosek w sprawie wycofania z przedstawionego porządku 

obrad następujących projektów uchwał: zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019  

oraz w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poddał pod głosowanie wniosek złożony przez 

Wójta Gminy Murów.  

Głosowanie w sprawie wniosku Wójta Gminy Murów w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 oraz zmiany w WPF (14:09)  

 

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Stanisław 

Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, 

Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, Antonina Adamczyk  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił porządek obrad z uwzględnieniem 

złożonego wniosku oraz zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

 

1.Przyjęcie porządku obrad sesji  

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji  

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2018 roku  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

1.ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku  

2.planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 

których Gmina Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019  

3.określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty  

4. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Murów  

5.opłaty targowej  

6.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu 

celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat  

z dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu ,  

w trybie bezprzetargowym  

7.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 

10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym  

8.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 

10 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie 

bezprzetargowym  

9.zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare Budkowice na lata 2019-2027"  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji (14:09)  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Antonina 

Adamczyk, Klaudia Gustaw, Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Anna 

Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:10)  

 

Radnie nie wnieśli uwag do protokołu z V sesji Rady Gminy Murów, w związku, z czym Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Murów.  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady Gminy (14:11)  
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Wyniki imienne:  

ZA(13):  

Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, 

Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Maciej 

Wróbel, Anna Kuczera, Władysław Stankiewicz  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):  

Antonina Adamczyk  

 

W związku zaistniałym problemem natury technicznej, w którym to radna Antonina Adamczyk nie miała 

możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, Przewodniczący Rady Gminy zarządził reasumpcję głosowania 

i przeprowadzono kolejne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Murów.  

 

Ponowne głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady Gminy (14:13)  

 

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Piotr 

Siekierka, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Stanisław 

Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 

Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła protokół z obrad V sesji Rady Gminy Murów.  

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (14:13)  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że brał udział w szkoleniu na temat 

"Aspektów proceduralno-prawnych funkcjonowania rady oraz działalności uchwałodawczej rad gmin  

i powiatów, w tym stanowienia aktów prawa miejscowego".  

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2018 roku (14:14)  

 

Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 28 lutego 2019 

r. do 3 kwietnia 2019 roku.  

Wójt Gminy poinformował, że jest możliwość zorganizowania wyjazdu dla radnych do Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu celem obejrzenia centrum edukacyjnego.  

Wójt Gminy Murów odnosząc się do spotkania z przedstawicielami firmy Strach poinformował, że  

w chwili obecnej firma pozostawia więcej worków na odpady segregowane i worki te są lepszej, jakości 

niż dotychczas.  

Wójt Gminy Murów dodał, że wziął udział w spotkaniu w sprawie projektu Opolski Senior. Projekt ten 

zakłada zatrudnienie osoby jako animatora osób starszych, która przez pięć dni w tygodniu przez około 

pięć, sześć godzin prowadziłaby zajęcia dla osób starszych. Możliwe byłoby wsparcie tzw. pomocy 

sąsiedzkiej, w ramach której osoba wspomagająca mogłaby otrzymać środki finansowe w zamian za 
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oferowaną pomoc osobie będącej w takiej potrzebie. Zdaniem Wójta Gminy Murów takowa inicjatywa 

polegająca na wspomaganiu osób starszych jest działaniem jak najbardziej zasadnym.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zadał pytanie w sprawie spotkania  

z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w Opolu.  

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego pytanie stwierdził, że omówione zostały formalne kwestie 

które zainteresowani przedsiębiorcy są zobligowani do spełnienia zanim zostaną wydane decyzje ze 

strony PSG.  

Przewodniczący Rady Gminy zadał również pytanie w zakresie harmonogramu obowiązku partnerów  

w sprawie dworca PKP w Murowie.  

Wójt Gminy Murów przedstawił partnerów, którymi są: Gmina Łubniany, Stowarzyszenie Miłośników 

Murowa, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Muzeum Wsi Opolskiej. Wójt Gminy przedstawił 

również zadania poszczególnych partnerów, które będą przez nich realizowane w ramach projektu, tak 

więc:  

Gmina Łubniany jest zobowiązana do stworzenia dwóch filmów promocyjnych zawierających relację 

prac na dworcu PKP w Murowie oraz dotyczący kolejnictwa, OROT będzie wydawał materiały 

reklamowe, MWO będzie organizowało wystawy polegające na ustawianiu wielkich plansz 

zawierających przebieg prac już na etapie remontu. Stowarzyszenie Miłośników Murowa ma za zadanie 

wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla stowarzyszeń.  

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zadała pytanie czy odbiorcy prywatni są również brani pod uwagę  

w przypadku gazyfikacji gminy?  

Wójt Gminy odpowiedział, że tak, będzie takowa możliwość natomiast nie stanowią oni obiektów 

strategicznych dla PSG. W związku z powyższym dostępność gazu dla osób prywatnych będzie w gestii 

gminy, która będzie zmuszona do prowadzenia kampanii informacyjnej w tym zakresie.  

W związku z brakiem dalszych zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy, sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Murowie.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie Pani Maria Skrzypek przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku, które stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z zapytaniem do Kierownika GOPS  

w Murowie w sprawie wskazania instytucji honorujących Opolską Kartę Rodziny i Seniora.  

Kierownik GOPS w Murowie stwierdziła, że niektóre apteki w Opolu, kino, kino, teatr, filharmonia.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że mieszkańcy gminy zgłaszali fakt braku możliwości 

korzystania z przywilejów posiadania OKRiS, gdyż nie jest ona respektowana.  

Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i zadał pytanie co dzieje się w IV miesiącu, jeżeli 

wnioskodawca ma możliwość korzystania zgodnie z prawem tylko przez 90 dni.  

Kierownik GOPS odpowiedziała, że wówczas należy złożyć ponowny wniosek o potwierdzenie prawa do 

świadczeń.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził piętnastominutową przerwę  

w obradach Rady Gminy.  

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:13)  
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 5.1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku (15:14)  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.  

 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 roku (15:16)  

Wyniki imienne:  

ZA(13):  

Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz, Anna 

Kuczera, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, 

Karol Pośpiech, Adrian Kliscz  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):  

Przemysław Chrzanowski  

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/46/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Murów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

od 1 września 2019 roku, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 5.2. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 

których Gmina Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (15:16)  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały 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 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Murów jest organem prowadzącym, na 

rok budżetowy 2019,  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, 

Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę 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 7 do niniejszego protokołu.  
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 5.3. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  

i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (15:19)  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach przedstawionego 

projektu uchwały jest możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 Radca prawny Waldemar Leśniewski stwierdził, że jeżeli chodzi o pomoc w zakresie formalno-

prawnym to istnieje taka możliwość.  

 W związku z brakiem dalszych zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty (15:25)  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik, Władysław 

Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Klaudia 

Reinert, Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/48/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 5.4. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Murów (15:26)  

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów  

 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów (15:27)  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, 

Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, 

Antonina Adamczyk, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  
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 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/49/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 5.5. opłaty targowej (15:28)  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie  

u opłaty targowej.  

 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej.  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Robert 

Wantuch, Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Klaudia 

Gustaw, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/50/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie opłaty targowej, która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu.  

 5.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni 

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

użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu , w trybie bezprzetargowym 

(15:32)  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem 

zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowym 

użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu , w trybie bezprzetargowym.  

W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy 

na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama 

powierzchnia gruntu , w trybie bezprzetargowym (15:33)  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Anna Kuczera, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Przemysław 

Chrzanowski, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Piotr 

Siekierka, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/51/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego 

udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony 
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do 10 lat z dotychczasowym użytkownikiem, której przedmiotem jest ta sama powierzchnia gruntu,  

w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 5.7.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 

do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie 

bezprzetargowym.  

 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym (15:35)  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, 

Władysław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/52/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony 

do 10 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie 

bezprzetargowym (15:35)  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 10 lat,  

z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie 

bezprzetargowym.  

 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym najemcą, której 

przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie bezprzetargowym (15:36)  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, 

Stanisław Stankiewicz, Robert Wantuch, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  
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 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest 

ten sam lokal użytkowy, w trybie bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 5.9. zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare Budkowice na lata 2019-2027"  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare Budkowice na lata 2019-2027"  

 W związku z brakiem zapytań w sprawie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie.  

 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości 

Stare Budkowice na lata 2019-2027"  

Wyniki imienne:  

ZA(14):  

Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Piotr 

Siekierka, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, 

Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za” podjęto uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare 

Budkowice na lata 2019-2027", która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

6. Interpelacje radnych. (15:38)  

 Interpelacje nie zostały złożone.  

 

7. Zapytania radnych (15:38)  

 Zapytania nie zostały złożone.  

 

8. Wolne wnioski i informacje (15:38)  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się do obecnego radnego 

powiatu opolskiego Pana Rudolfa Lawa o podjęcie działań polegających na poprawie stanu dróg na 

terenie gminy Murów. Radna dodała, że zbliża się termin dożynek powiatowych organizowanych  

w sołectwie Stare Budkowice, w związku z czym należałoby zadbać o stan infrastruktury drogowej.  

Radna zwróciła również uwagę na to, aby rozważyć namalowanie środkowej linii na drogach, która 

niewątpliwie wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Radna zwróciła 

również uwagę na fakt, iż ubytki w drogach stanowią znaczne zagrożenie dla wszystkich użytkowników 

ruchu drogowego. Radna poprosiła radnego powiatowego o przekazanie tegoż apelu o pomoc do 

dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła uwagę, iż podczas zebrania 

wiejskiego w Starych Budkowicach mieszkanka przysiółka Morcinek zwróciła się z prośbą o oznakowanie 

wjazdu do miejscowości Morcinek.  

 Wójt Gminy Murów zadeklarował, iż stosowne pismo zostanie wystosowane do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu.  
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 Radny Piotr Siekierka zwrócił się do radnego Powiatu Opolskiego pana Rudolfa Lawa w kwestii 

remontu dróg w gminie Murów, prosząc o udzielenie odpowiedzi na kierowane pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu w formie pisemnej.  

 Sołtys wsi Młodnik poparła radnego Piotra Siekierka i stwierdziła również, że nie otrzymała 

odpowiedzi na wystosowane pisma w sprawie dróg ze strony ZDP w Opolu.  

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z prośbą o opracowanie sprawozdania z postępu 

prac przy budowie sali gimnastycznej w Zagwiździu.  

 Wójt Gminy Murów zadeklarował, że przedmiotowe sprawozdanie zostanie przygotowane.  

 Sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła zwrócił się z zapytaniem w sprawie Planu Odnowy 

Miejscowości Stare Budkowice, jakie zadania zostaną wykonane.  

 Wójt Gminy Murów stwierdził, że każda miejscowość ma możliwość uchwalenia Planu Odnowy 

Miejscowości. Dokument ten jest niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.  

 Sołtys wsi Zagwiździe Aneta Czellnik zwróciła się z zapytaniem czy istnieje możliwość aby Wody 

Polskie podjęły działania polegające na wyczyszczeniu koryta rzeki w miejscowości Zagwiździe w celu 

udrożnienia. Sołtys dodała, ze wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej 

oraz lokalnymi przedsiębiorcami dokonali wycinki drzew i krzewów na skarpie rzeki.  

 Wójt Gminy Murów pogratulował pani sołtys Anecie Czellnik za przeprowadzenie akcji 

polegającej na uporządkowaniu terenu przy rzece.  

 Wójt Gminy Murów stwierdził, że są informacje, że Wody Polskie nie posiadają funduszy na ten 

cel.  

 Wójt Gminy Murów przedstawił pomysł powołania spółki wodnej na terenie gminy Murów. 

Wiąże się to z tym, że mieszkańcy będą musieli ponosić koszty z tego tytułu. Wójt Gminy zwrócił się  

z prośbą o rozpowszechnienie takowej informacji wśród mieszkańców w sołectwach. Wójt Gminy 

poinformował, że jest w kontakcie z osobą, która mogłaby pomóc gminie w tym zakresie.  

 Radny Władysław Stankiewicz poruszył kwestię związaną z opróżnianiem szamb, poinformował 

również, że w miejscowości Radomierowice toczy się już sprawa sądowa w tym zakresie. Radny 

Władysław Stankiewicz stwierdził, że należy podjąć działania w tym kierunku, ponieważ problem dotyczy 

tych miejscowości, które nie są skanalizowane.  

 Wójt Gminy Murów zasugerował, aby powyższy temat przenieść na kolejne wspólne 

posiedzenie Komisji Rady Gminy i wówczas ustalić dalszy plan działania w przedmiotowej sprawie.  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zasugerował wybudowanie zlewni.  

 Radny Karol Pośpiech zapytał czy GOPS świadczy pomoc w uzyskaniu Karty Dużej Rodziny.  

 Kierownik GOPS w Murowie Maria Skrzypek stwierdziła, że tak.  

 Radny Adrian Kliscz zwrócił uwagę na to, że obok sklepu DINO w miejscowości Murów znajduje 

się drzewo, które dookoła jest zaasfaltowane. Przedmiotowe drzewo ogranicza widoczność i stanowi 

zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego w tym miejscu.  

 Wójt Gminy Murów zadeklarował wystosowanie pisma o wycinkę przedmiotowego drzewa.  

 Radny Adrian Kliscz zwrócił również uwagę na fatalny stan dróg na terenie gminy Murów. Dodał, 

że jako motocyklista pokonuje duże odległości po różnych drogach i "nie ma gorszych dróg niż 

w powiecie opolskim". Radny dodał również, że Stobrawski Park Krajobrazowy powinien zmienić nazwę 

na "Dziurawski Park Krajobrazowy".  

 Radna Klaudia Reinert złożyła wniosek w sprawie ustawienia wiaty przystankowej  

w miejscowości Dębiniec przy placu OSP. Radna dodała, że w chwili obecnej przystanek znajduje się na 

wysokości posesji p. Bielak i p. Matysiok, jest na łuku i rozwidleniu. W związku z powyższym radna wnosi 

o ustawienie wiaty przystankowej w innym miejscu, obok OSP w Dębińcu.  
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 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:01 zamknął VI 

sesję Rady Gminy Murów.  

 Nagranie z obrad VII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Zakończono sesję (16:01)  

 

Protokołowała:  

Martyna Leja  

Inspektor  

        Przewodniczący Rady Gminy Murów  

 

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 


