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PROTOKÓŁ Nr IX/2019 

z obrad IX sesji Rady Gminy Murów 

odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto 27 czerwca 2019 o godz. 14:05 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu,  

a zakończono o godz. 16:36 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. Antonina Adamczyk 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

 

Nieobecna - radna Anna Kuczera. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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

nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. (14:05) 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad IX sesji Rady Gminy. 

1.Przedstawienie porządku obrad sesji. 

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji. 

3.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

4.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości. 

5.Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2018 rok. 

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2018 rok. 

7.Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania. 

8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania 

budżetu za 2018 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 rok. 

9.Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok. 

11.Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 

wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok. 
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12. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy 

Murów za 2018 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2018 rok. 

13.Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2018 rok. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 

2018. 

15.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2018 rok. 

16.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1)zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019, 

2)zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów na 2018 rok, 

3)wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji 

o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do wypracowania 

opinii 

o tych kandydatach, 

4)określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

5)przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, 

6)wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów; 

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

z 

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

bezprzetargowym, 

8)określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Gminy 

Murów oraz ich wydzierżawiania i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata 

9)określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości 

zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych. 

17. Interpelacje radnych. 

18. Zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do przedstawionego porządku obrad. 

 

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

 Radni nie wnieśli uwag do protokołu VIII sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad VIII 

sesji Rady Gminy Murów. 

 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy (14:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Stanisław 

Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, 

Przemysław 

Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz 



Strona 3 z 14 
 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (14:11) 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o kontroli klubów sportowych na terenie gminy Murów 

przez Komisję Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska Rady Gminy 

Murów. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał informację o uczestnictwie w Odjazdowym Bibliotekarzu 

organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Murowie, w obchodach Dnia Strażaka w Bukowej 

oraz w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił pismo Powiatu Opolskiego 

o przyznanych dotacjach dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Zagwiździu na łączną kwotę 73 726,00 zł. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (14:12) 

 

 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 16 maja do  

27czerwca 2019 roku. 

 Wójt Gminy przedstawił zastępcę Wójta Panią Magdalenę Piontek. 

 Pani Magdalena Piontek przedstawiając się odniosła się do doświadczenia zawodowego 

zdobytego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Departamencie Koordynacji 

Programów Operacyjnych, gdzie pracowała przez dwanaście lat. 

 Wójt Gminy odnosząc się do spotkania z dnia 19 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowski 

Województwa Opolskiego w sprawie planów na nową perspektywę finansową środków unijnych 

poinformował o planach związanych z odtworzeniem ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy 

Murów. 

 Wójt Gminy poinformował także o wstępnych rozmowach z przedstawicielami Nadleśnictw, 

którzy wyrazili 

chęć udziału w przedmiotowym działaniu. Ścieżki, o których mowa nie będą budowane od podstaw, 

zostaną oznaczone te ścieżki, które już istnieją. Wójt dodał, że powyższe zadanie nie będzie stanowić 

dużego kosztu dla gminy, jest możliwość uzyskania środków zewnętrznych. 

 Wójt Gminy odnosząc się do spotkania z dnia 25 czerwca 2019 roku z Bankiem Żywności 

w Opolu poinformował o planach współpracy w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Zadanie to 

byłoby realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie. 

 Radni nie wnieśli zapytań i uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. 

 

 Wójt Gminy Murów Michał Golenia przedstawił Raport o stanie gminy Murów. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Przedmiotowy raport zawiera również informacje 

dotyczące informacji ogólnych, finansów gminy, informacji o stanie mienia komunalnego, a także została 
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przedstawiona część analityczna dotycząca poszczególnych dziedzin samorządu gminnego. Zadania  

i działania przedstawione w Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy w Murowie, jednostki 

organizacyjne oraz instytucję kultury. 

 Raport o stanie Gminy Murów za 2018 rok został przedłożony Radzie Gminy Murów 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.39.2019 z dnia 29 maja 2019 roku. Ponadto, Raport został 

opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Murowie 

http://bip.murow.pl/2959/41/raport-o-stanie-gminy.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: 

www.murow.pl 

 Raport stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do debaty nad Raportem nie zgłosił się żaden 

mieszkaniec. 

 Radny Przemysław Chrzanowski zwrócił się z prośbą aby kolejne Raporty o stanie gminy Murów 

zawierały więcej danych statystycznych zawierających informacje w odniesieniu do lat poprzednich. 

 Radny Przemysław Chrzanowski skierował zapytanie czy w kolejnych Raportach jest możliwe, 

aby 

zawrzeć w nim informacje dotyczące planów inwestycyjnych gminy. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii stwierdził, że Raport co do zasady ma 

przedstawiać 

zrealizowane zadania, ale oczywiście wzmianki o planach inwestycyjnych gminy mogą być w nim 

zawarte. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił uwagę, iż przedstawiony Raport jego zdaniem jest spisem 

inwentaryzacyjnym i nie zawiera rzeczywistych bolączek gminy. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie czy istnieje możliwość współuczestniczenia przy 

tworzeniu kolejnych Raportów o stanie gminy oraz czy istnieje możliwość wniesienia sugestii co do treści 

Raportu. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii stwierdził, że jak najbardziej istnieje możliwość 

składania sugestii zarówno do treści jak i formy Raportu. 

 

Ad. 7. 

 

 Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Murów Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania. 

 W związku z brakiem uwag wniesionych przez radnych Przewodniczący Rady Gminy Stanisław 

Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania (14:35) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Piotr 

Siekierka, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, 

Stanisław 

Onyszkiewicz, Antonina Adamczyk 

PRZECIW (0) 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr IX/61/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Murów wotum zaufania, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania 

budżetu za 2018 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 rok (14:37) 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła informację dotycząca sprawozdania finansowego za 

2018 rok.  

 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. (14:39) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok (14:41) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 

wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok (14:42) 

 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok (14:42) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, 

Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Piotr 

Siekierka, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
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Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr IX/62/2019 Rady Gminy 

Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 29 maja 2019 roku doręczono do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wniosek z dnia 21 maja 2019 roku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Murów z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Wraz z wnioskiem przedłożono 

protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2019 roku oraz kserokopie protokołów 

pokontrolnych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Kliscz odczytał powyższy wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu i przedstawił 

wyniki głosowania członków Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów 

absolutorium za 2018 rok. 

 

Ad. 13 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 244/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, która stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię. 

 

Ad. 14 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2018, po czym zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2018. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2018 

rok (14:46) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, 

Maciej 

Wróbel, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Piotr 

Siekierka, 

Wojciech Hasik, Karol Pośpiech 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Anna Kuczera 
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 W wyniku powyższego głosowania 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:03) 

 

16.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:03) 

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

Murów na rok 2019. 

 Radny Przemysław Chrzanowski skierował zapytanie dotyczące kwoty 40 000,00 zł na zakup 

butli gazowej do ogrzewania sali gimnastycznej w Zagwiździu. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że to dotyczy zbiornika na gaz w związku ze zmianą 

formy ogrzewania z pelletu na gaz LPG. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, 

Stanisław 

Onyszkiewicz, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Maciej 

Wróbel, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik 

PRZECIW(1): 

Sebastian Nowicki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

16.2. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów na 2018 rok (15:11) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów na 2018 rok. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów na 

2018 rok. 

(15:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, 

Wojciech 

Hasik, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, Przemysław 

Chrzanowski, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów na 2018 rok, która stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu. 

16.3. wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych 

kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do wypracowania opinii o tych 

kandydatach (15:14) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach 

na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do wypracowania opinii o tych kandydatach. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji  

o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do 

wypracowania opinii o tych kandydatach (15:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, 

Władysław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Piotr Siekierka, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, Robert 

Wantuch, 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Wojciech Hasik 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych 

kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do wypracowania opinii o tych 

kandydatach, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

16.4. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (15:16) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego (15:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Klaudia 

Reinert, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, 

Sebastian Nowicki, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, która stanowi załącznik nr  

15 do niniejszego protokołu. 

16.5. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi (15:18) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania 

drogami powiatowymi (15:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Piotr 

Siekierka, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, 

Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, która stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

16.6. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów (15:20) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Murów do zasobów mienia Gminy Murów. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów (15:21) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Stanisław 

Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Karol Pośpiech, 

Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/69/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 
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ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

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

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

bezprzetargowym (15:21) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

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

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

bezprzetargowym. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal 

użytkowy, w trybie bezprzetargowym (15:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Karol 

Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Stanisław 

Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Gminy Murów  

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

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

bezprzetargowym, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

16.8. określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Murów oraz ich wydzierżawiania i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (15:23) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów 

oraz ich wydzierżawiania i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania i użyczania na okres 

dłuższy niż 3 lata (15:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, 

Maciej 

Wróbel, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Stanisław 

Onyszkiewicz, 

Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata, która stanowi załącznik 

nr 19 do niniejszego protokołu. 

16.9. określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości 

zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych (15:33) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości 

zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali 

mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków 

udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych (15:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Karol Pośpiech, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, 

Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Przemysław Chrzanowski, 

Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Anna Kuczera 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr IX/72/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości 

zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

17. Interpelacje radnych. (15:37) 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

18. Zapytania radnych (15:38) 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

19. Wolne wnioski i informacje. (15:38) 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła podziękowanie Pani sołtys Anecie 

Czellnik za zaangażowanie w projekt Podwórko NIVEA. 

 Sołtys wsi Zagwiździe Aneta Czellnik złożyła również serdecznie podziękowania Panu Hubertowi 



Strona 12 z 14 
 

Nanko za zaangażowanie w przedmiotowy projekt. 

 Wójt Gminy poinformował o możliwości skorzystania z obiadów abonamentowych na terenie 

Gminy Murów. Obiady wydawane będą 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Cena abonamentu 

miesięcznego dla jednej osoby wynosić będzie 200,00 – 250,00 zł – płatne z góry. Obiady będą 

dostarczane do każdej miejscowości w Gminie Murów – do jednego punktu odbioru. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą o pomoc 

w zakresie placówki przedszkolnej w Starych Budkowicach. Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że z 

uwagi na trwające upały w przedmiotowej placówce panują niekorzystne warunki w zakresie 

temperatury. Pani Adamczyk dodała, że można mówić o zagrożeniu zdrowia i życia dzieci, gdyż 

przebywanie w takiej temperaturze może spowodować udar cieplny. Pani Adamczyk zasugerowała 

zakup klimatyzatora w celu jego zamontowania w korytarzu placówki. Radna Klaudia Reinert dodała, że 

w placówce temperatura osiągała nawet 50 st. C. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie zwrócenia się do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o dofinansowanie z przeznaczeniem na odnowienie 

grobu Arnolda Heinricha Fossa znajdującego się na cmentarzu w miejscowości Bukowo. Osoba ta 

stanowiła ważną postać dla hutnictwa całego Śląska. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie podjęcia działań 

w zakresie świetlicy DFK w miejscowości Bukowo. W miejscowości Bukowo w chwili obecnej znajdują 

się dwie świetlice – jedna w budynku byłej szkoły, a druga obok remizy OSP. Świetlica służąca DFK jest 

w złym stanie technicznym, wymaga remontu. Pan Onyszkiewicz zasugerował, aby rozważyć sprzedaż 

budynku. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie podjęcia działań 

w kierunku przywrócenia ruchu kolejowego na trasie Namysłów – Opole. Przewodniczący Rady dodał, 

że bynajmniej należałoby spróbować. 

 Radny Maciej Wróbel złożył wniosek w sprawie podjęcia stosownych działań w zakresie 

nakłonienia najemcy lokalu w Murowie przy ulicy Wolności 16 – Ośrodka Zdrowia o uprzątnięcie terenu 

wokół budynku. 

 Radny Maciej Wróbel dodał, że dysponuje fotografiami, na których widoczne jest że najemca 

składuje odpady w postaci popiołu bądź gruzu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Ośrodka. 

 Radny Maciej Wróbel zasugerował rozwiązanie tego typu, że jeżeli najemca nie wywiązuje się  

z obowiązku utrzymywania czystości to być może zadanie to powinna wykonać Gmina, a w dalszej 

kolejności obciążyć najemcę kosztami uprzątnięcia przedmiotowego terenu. 

 Radny Maciej Wróbel skierował zapytanie w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do 

szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku 

szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu czy już został rozstrzygnięty 

przetarg. 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego stwierdził, że na dowóz do Opola została już podpisana 

umowa, jednak w dalszym ciągu nie ma podpisanej umowy do Kluczborka. W przypadku, gdy firma nie 

uzupełni braków formalnych do końca tygodnia, wówczas będzie konieczność unieważnienia 

postępowania przetargowego. 

 Radny Maciej Wróbel złożył wniosek w sprawie wywieszenia informacji przypominającej 

obowiązek wykaszania traw i chwastów na prywatnych działkach, na których nie ma nieruchomości. 

 Radny Wróbel dodał, że suche trawy powodują zagrożenie pożarowe. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o przedstawienie planu utrzymania czystości na 

terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Murów. 
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 Radny Sebastian Nowicki stwierdził, że obecny wójt w swoich działaniach „wszedł w buty 

poprzednika”. Radny Nowicki stwierdził, że w gminie panuje brud. Radny Nowicki stwierdził również, że 

jego zdaniem dąży się do likwidacji obiektu sportowego w Murowie. Podjęto również dyskusję w sprawie 

rezygnacji gospodarza na obiekcie sportowym w Murowie. 

 W nawiązaniu do powyższych kwestii związanych z gospodarzem obiektu sportowego  

w Murowie wywiązała się dyskusja pomiędzy radnym Nowickim i Wójtem Gminy. 

 Radny Piotr Siekierka złożył zapytanie w sprawie budowy barierek energochłonnych na trasie 

Murów – Czarna Woda.  

W budżecie gminy Murów na rok 2019 na przedmiotowy cel została zabezpieczona kwota w wysokości 

7 200,00 zł co umożliwia wykonanie 100 m barierek. Całkowita długość, na której planuje się 

wykonanie barierek wynosi 170 m, w związku z czym radny Siekierka zadał pytanie czy nie ma możliwości 

pozyskania bądź przesunięcia środków, aby inwestycję zrealizować w ramach jednych robót. 

 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z zapytaniem, od kiedy będzie realizowane zadanie polegające 

na budowie chodników należących do Powiatu Opolskiego na terenie gminy? 

 Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie podjęcia działań w zakresie oświetlenia ulicznego 

na ulicy Kolejowej w miejscowości Murów. 

 Radny Piotr Siekierka zwrócił uwagę na fakt, iż z samochodów należących do firmy odbierającej 

odpady komunalne z terenu gminy – Strach – wydobywa się olej i tym samym pozostawiają ślady na 

drogach. Radny Siekierka zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi w tym zakresie firmie Strach. 

 Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu o przedstawienie planu na modernizację i remonty dróg na terenie gminy Murów 

z uwzględnieniem dat wykonywania przedmiotowych prac. 

 Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu w sprawie wykonania odwodnienia w miejscowości Zagwiździe na ulicy Lipowej 

od Sali wiejskiej naprzeciw sklepu Delikatesy do budynku remizy straży OSP. 

 Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie ustawienie znaku na ulicy Tartacznej  

w miejscowości Murów od strony wjazdu od miejscowości (na wysokości rozwidlenia dróg 

prowadzących do tartaku oraz na stacje paliw) z informacją o tym, która droga jest drogą główną. Radny 

zaznaczył, że wyjeżdżając z placu tartacznego Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie jest znak 

– droga z pierwszeństwem, jadąc z kierunku stacji paliw GAZMAR jest informacja o tym, iż należy ustąpić 

pierwszeństwa. Brak przedmiotowego znaku może skutkować kolizją bądź wypadkiem w tym miejscu. 

 Radny Piotr Siekierka ponowił wniosek w sprawie ustalenia dyżuru radnych w celu umożliwienia 

omówienia spraw z mieszkańcami. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie do Wójta Gminy w sprawie projektu związanego 

z remontem dworca PKP w Murowie, a dokładnie jakie są dalsze plany działania w tym zakresie. 

 Wójt Gminy odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdził, że w chwili obecnej gmina czeka 

na oferty, gdyż poprzednio złożone posiadały zbyt wysokie ceny. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie czy gmina zakłada wycofanie się z projektu? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że na chwilę obecną nie planuje się wycofania z projektu, poza tym 

jest podpisana umowa w przedmiotowym zakresie. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:36 zamknął  

IX sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad IX sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Zakończono sesję (16:36) 
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Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor 

       Przewodniczący Rady Gminy Murów 

       /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 


