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P R O T O K Ó Ł Nr XII/2019 
z obrad XII sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 28 października 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28 października 2019 r. o godz. 14:09, a zakończono o godz. 16:46 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. Antonina Adamczyk 

10. Anna Kuczera 

11. Adrian Kliscz 

12. Stanisław Stankiewicz 

13. Władysław Stankiewicz 

14. Robert Wantuch 

Nieobecny radny: Karol Pośpiech. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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

załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:09) 

1.Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

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

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. 

4.Sprawozdanie z działalności Wójta wraz z informacją dotycząca oświadczeń majątkowych, 

sprawozdanie członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości 

5. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020-2023: 

5.1. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, 

5.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

5.3. Przedstawienie zasad głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych –  

przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023, 

5.4. Przeprowadzenie tajnego głosowania, 
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5.5 Odczytanie protokołu z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do sądów 

Powszechnych, 

5.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019; 

b) określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku; 

c) zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Murów 

na lata 2019-2023; 

d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2018/2019 

8. Interpelacje radnych. 

9.Zapytania radnych 

10.Wolne wnioski i informacje 

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:13) 

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

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XI sesji Rady 

Gminy Murów. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Murów (14:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Wojciech Hasik, Klaudia 

Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Karol Pośpiech 

 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XI sesji Rady Gminy Murów. 

 

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

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. (14:14) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o odbytym spotkaniu  

w dniu 14 października 2019 r. z przedstawicielami firmy Tauron. Przedmiotem spotkania było 

omówienie spraw związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował również o udziale  

w I Konwencie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmiku z terenu Opolszczyzny, który odbył się 

dnia 15 października. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał również do udział we wspólnym posiedzeniu Komisji, 

które odbyło się dnia 24 października 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, iż oświadczenia radnych 

zarówno te w związku z rozpoczęciem kadencji jak i te które należy złożyć do dnia 30 kwietnia,  

a dotyczące roku ubiegłego zostały złożone terminowo. 

 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta wraz z informacją dotycząca oświadczeń majątkowych, 

sprawozdanie członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (14:16) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Komendantowi Komisariatu 

Policji w Dobrzeniu Wielkim Panu Bogusławowi Walkowicz. 

Pan Bogusław Walkowicz przedstawił Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu 

Wielkim - Panią Sylwię Skokun. 

Pan Bogusław Walkowicz przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie 

gminy Murów za okres dotyczący trzech ostatnich miesięcy. Komendant poinformował, że gmina 

Murów jest gminą bezpieczną, odnotowuje się mało zdarzeń kryminalnych. W ostatnim czasie doszło 

do wykrycia uprawy konopi indyjskich na terenie miejscowości Kały oraz została zgłoszona kradzież 

roweru wartego około 9 000,00 zł w miejscowości Mańczok. 

Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim złożył podziękowanie za wsparcie 

finansowe, dzięki któremu można było dokonać zakupu samochodu Kia Sportage, gdyż jak zaznaczył 

"dobry policjant to policjant dobrze wyposażony". 

Na zakończenie pan Walkowicz dodał, że jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy w sprawie 

bieżących spraw dotyczących gminy Murów. Sprawy te dotyczą przede wszystkim problemów 

związanych z „nadmiernym” transportem drogowym wykonywanym przez samochody ciężarowe 

przewożące drewno. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odnosząc się do przedstawionego faktu 

związanego z kradzieżą roweru poinformował, że na stacji PKP w Bukowej od pewnego czasu znajduje 

się pozostawiony rower, po który nikt się nie zgłasza. 

Komendant Komisariatu Policji stwierdził, że zostanie to sprawdzone. 

Wójt Gminy przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 września 

2019 r. do 28 października 2019 r. 

Odnosząc się do dnia 11 października 2019 roku w sprawie wizyty delegacji z Ukrainy  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach, Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do  

dyrektora placówki - Pana Norberta Kafka o przybliżenie przedmiotowej tematyki. 

Pan Kafka przedstawił informację w sprawie nawiązania współpracy ze szkołą w Dmitruszkach. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił się z zapytaniem w sprawie spotkania z przedstawicielami 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dotyczącym spraw bieżących oraz planów na lata kolejne, jaki był 

przedmiot tego spotkania? 
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Wójt Gminy poinformował, że na tym spotkaniu nie zostały ustalone żadne konkretne 

działania. 

Sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła zwrócił się z zapytaniem odnośnie sali gimnastycznej  

w Zagwiździu. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że "wykończenie jest na finiszu". Istnieją jedynie 

pewne problemy formalne, między innymi w tej sprawie w dniu dzisiejszym na godzinę  

17 zaplanowane spotkanie z branżystą projektowym. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z zapytaniem wielokrotnie 

poruszanym już na posiedzeniach Rady Gminy, w sprawie remontu drogi na stację PKP w miejscowości 

Bukowo. 

Wójt Gminy stwierdził, że otrzymał odpowiedź z Nadleśnictwa, że przedmiotowa droga jest 

w dobrym stanie. 

Sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła zgłosił fakt związany ze zgłaszanymi przez mieszkańców 

problemów związanych z pękaniem ścian budynków mieszkalnych w miejscowości Dębiniec w związku 

z wykonywaniem transportu drewna przez samochody ciężarowe. 

Wójt Gminy dodał, że podobne problemy zostały również zgłoszone przez mieszkańców 

miejscowości Murów. Wójt zadeklarował, że przedmiotowy temat zostanie przedstawiony zarówno 

przedstawicielom Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu jak i przekazane Policji w celu ustalenia działań 

zmierzających do powstrzymania ciężkiego transportu na terenie gminy. 

Radny Piotr Siekierka odnosząc się do informacji o problemach formalnych w sprawie budowy 

sali gimnastycznej w Zagwiździu zapytał czy problemy te mogą spowodować przesunięcie terminu 

zakończenia inwestycji. 

Wójt Gminy stwierdził, że na dzisiejszym spotkaniu zostaną ustalone dalsze działania. 

Sołtys wsi Murów Barbara Proth zadała pytanie w zakresie utworzenia transportu kolejowego 

dla drewna czy coś w tym temacie się dzieje? 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego zapytania stwierdził, że miały się odbyć kolejne 

spotkania w przedmiotowym zakresie z przedstawicielami tartaku Stora Enso, jednak do tej pory się 

nie odbyły. 

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Nastąpiła zmiana kworum (14:45) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad wynosi 13 osób. Sesję opuściła radna: Klaudia Gustaw 

 

5. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020-2023: (15:04) 

5.1. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników (15:04) 

Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Stanisław Onyszkiewicz 

przedstawił pozytywną opinię Zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika sporządzoną 

dnia 17 września 2019 r. na temat kandydata na ławnika, w szczególności spełnienia przez niego 

wymogów określonych w ustawie. Powyższa opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

5.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (15:08) 

Rada Gminy dokonała wyboru spośród radnych Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli: 

radny Maciej Wróbel, radny Wojciech Hasik, radny Piotr Siekierka. 
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5.3. Przedstawienie zasad głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych – przyjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych na 

kadencję 2020-2023 (15:09) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020- 

2023. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023 (15:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Maciej 

Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Władysław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, 

Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

  

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/82/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych na kadencję 

2020-2023, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

5.4. Przeprowadzenie tajnego głosowania (15:12) 

Przeprowadzono tajne głosowanie przy użyciu kart do głosowania zawierających treść: „ czy 

jesteś za wyborem ławnika?”, poniżej imię i nazwisko kandydata. Obok kandydata z prawej strony 

umieszczono dwie jednakowe kratki: obok wyraz „tak”, druga obok wyraz „nie”. Karty opatrzone były 

pieczątką Rady Gminy Murów. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja ustaliła wyniki głosowania, 

sporządziła i podpisała protokół. 

 

5.5. odczytanie protokołu z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do sądów 

powszechnych (15:18) 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Maciej Wróbel dokonał odczytu protokołu z ustalenia 

wyników głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych. Powyższy protokół stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

5.6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku (15:22) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku (15:24) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Maciej Wróbel, Adrian Kliscz, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, 

Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Sebastian Nowicki, Władysław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, 

Antonina Adamczyk, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/83/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku, która stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (15:24) 

a. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:24) 

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

Murów na rok 2019. 

W związku z faktem, że radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (15:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, 

Władysław Stankiewicz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Stanisław Stankiewicz, 

Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/84/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 
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b. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (15:28) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

tego podatku (15:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, 

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

Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/85/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, która stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

c. zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 

2019-2023 (15:33) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 

2019-2023. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia  

18 września 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023 (15:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Anna Kuczera, Robert Wantuch, Wojciech 

Hasik, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/86/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 

2019-2023, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

d. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (15:36) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:38) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Maciej Wróbel, Przemysław Chrzanowski, 

Stanisław Onyszkiewicz, Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, Stanisław 

Stankiewicz, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/87/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

e. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:39) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (15:44) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 
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Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Maciej Wróbel, 

Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki, Piotr Siekierka, 

Stanisław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech 

 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 

2018/2019 (15:56) 

 

Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację  

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Murów w roku szkolnym 2018/2019. 

Przekazano informację dotyczącą placówek przedszkolnych, szkolnych jak i jeszcze wówczas 

funkcjonującej klasy gimnazjalnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu. 

Informacje dotyczyły następujących zakresów: 

• Ilości oddziałów (w tym ilości dzieci, w każdym z oddziałów); 

 • Rodzaju prowadzonych zajęć (spośród których wyróżnia się między innymi: indywidualne, 

rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne); 

• Struktury zatrudnienia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi; 

• Bazy placówki; 

• Przeprowadzonych remontów; 

 • Osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach (w szczególności zwrócono uwagę na 

reprezentowanie placówki na szczeblu rejonowym) 

• Osiągnięć sportowych; 

• Prowadzonych zajęć pozalekcyjnych; 

 • Realizowanych projektów i programów przez poszczególne placówki z uwzględnieniem 

projektów profilaktyczno-opiekuńczych) z uwzględnieniem realizacji projektu „Podnosimy jakość 

edukacji w gminie Murów”; 

 • Dokonanej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (w przypadku klasy gimnazjalnej) oraz 

egzaminu ósmoklasisty; 

• Organizowanych wycieczek i uroczystości; 

• Podejmowanych działań promocyjnych placówek 

• Analizy wyników nauczania oraz frekwencji. 

Na zakończenie prezentacji multimedialnej przedstawione zostały fotografie z poszczególnych  

placówek na terenie gminy. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

8. Interpelacje radnych. (16:35) 

Interpelacje nie zostały złożone. 
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9. Zapytania radnych (16:36) 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

10. Wolne wnioski i informacje (16:36) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie podjęcia działań 

w sprawie ustawienia znaku drogowego „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” na skrzyżowaniu dróg  

w miejscowości Bukowo obok posesji nr 12 na drodze prowadzącej od strony stacji PKP. Na 

przedmiotowym skrzyżowaniu często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. 

Radny Maciej Wróbel zwrócił uwagę na kwestię związaną z zabraniem bioodpadów – liści  

w innych workach niż są na to przeznaczone, gdyż wiele mieszkańców z uwagi na fakt, iż nie posiadało 

odpowiednich worków i wykorzystali inne kolory worków, wystawili zebrane liście. Radny zasugerował 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej prawidłowej segregacji 

odpadów. 

Wójt Gminy zadeklarował, iż w powyższej sprawie zostaną podjęte rozmowy z firmą 

odbierająca odpady komunalne na terenie gminy Murów. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie podjęcia działań w sprawie wyznaczenia 

miejsca w miejscowości Murów z przeznaczeniem na plac targowy. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższej sprawy stwierdził, że temat jest ciekawy i na pewno 

zostaną podjęte działania w tym kierunku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła uwagę na fakt, że jest 

pobierana opłata targowa na terenie gminy Murów, a niestety nie ma odpowiednich warunków dla 

sprzedających. Największym problemem jest brak toalety oraz brak utwardzonego podłoża. Zdaniem 

radnej Adamczyk należy zastanowić się nad ich rozwiązaniem. 

Radny Sebastian Nowicki zasugerował wykorzystanie miejsca obok kawiarni w miejscowości 

Murów. Teren w chwili obecnej stanowi własność prywatną. 

Nastąpiła zmiana kworum (16:45) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad wynosi 12 osób. Sesję opuściła radna Anna Kuczera. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16:46 zamknął 

XII sesję Rady Gminy Murów. 

Nagranie z obrad XII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

Protokołowała:  

Martyna Leja 

Inspektor        Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady Gminy Murów 

/-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

Zakończono sesję (16:46) 


