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

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 25 listopada 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2019 o godz. 14:07, a zakończono o godz. 15:40 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 

15. Karol Pośpiech. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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

nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Rozpoczęto sesję (14:07) 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:07) 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

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

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 
5.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 
finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów 
5.3. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
5.4. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty 
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5.5. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r.  
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
5.6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Gminie Murów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
5.7. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2020 roku 
5.8. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

6. Interpelacje radnych 
7. Zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje 

 

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

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

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

Gminy Murów. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Gminy (14:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Piotr 

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

Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Robert Wantuch 

 Z uwagi na wystąpienie problemów natury technicznej, radny Robert Wantuch nie miał 

możliwości oddania głosu w głosowaniu nad przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Gminy, w związku  

z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził ponowne głosowanie w przedmiotowej sprawie. 

Ponowne głosowanie nad przyjęciem protokołu XII sesji  Rady Gminy Murów (14:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, 

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

Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół XII sesji Rady Gminy. 
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3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(14:15) 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o tym, że wziął udział we wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy w dniu 21 listopada. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował także, że wspólnie z Wójtem Gminy wziął udział  

w uroczystościach pogrzebowych burmistrz Ozimka – Jana Labusa. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wziął udział w koncercie pt. "Dookoła świata  

z operetką" na Zamku w Mosznej. Wyjazd został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Murowie. 

 

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

(14:16) 

 Wójt Gminy przedstawił sprawozdania z działalności międzysesyjnej w okresie od  

28 października 2019 roku do 25 listopada 2019 roku. 

 Wójt Gminy poinformował o możliwości pozyskania dodatkowych środków dla każdego 

sołectwa w wysokości 5 000,00 zł na rok. Środki te będą przyznawane w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej. Środki zostaną przyznane sołectwom w przeciągu trzech lat. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy skierowała zapytanie czy tartak Stora Enso przekazał 

informacje w sprawie budowy kolei? 

 Wójt Gminy odnosząc się do powyższego zapytania stwierdził, że jego zdaniem jest to długa 

procedura. Pojawiła się kwestia budowy „nitki kolejowej” przez las w kierunku miejscowości Kup. 

 Nie wniesiono dalszych zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta.  

 Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:26) 

5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019 (14:26) 

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

Murów na rok 2019. 

W związku z brakiem 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 (14:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, 

Robert Wantuch, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
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W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2019, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

5.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania 

w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów (14:30) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 

2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń 

Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu 

Gminy Murów (14:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, 

Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów, która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

5.3. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14:32) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 

czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych 
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odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (14:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Chrzanowski, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, 

Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

5.4. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty (14:38) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (14:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, 

Przemysław Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Karol 

Pośpiech, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

5.5. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (14:43) 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Murów z dnia 

21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę (14:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Chrzanowski, Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel, Robert 

Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki, Klaudia Reinert 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w 

sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

5.6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Murów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (14:45) 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Murów oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Murów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (14:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

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

Siekierka, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
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W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Gminie Murów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

5.7. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w 2020 roku (14:47) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w 2020 roku. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku (14:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Stankiewicz, Karol Pośpiech, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Maciej 

Wróbel, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w 2020 roku, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

5.8. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (14:49) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych (14:50) 

Wyniki imienne: 
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ZA(15): 

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

Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Stanisław 

Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Murów 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, która stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

6. Interpelacje radnych (15:05) 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

7. Zapytania radnych (15:05) 

 Zapytania nie zostały złożone. 

8. Wolne wnioski i informacje (15:05) 

 Wójt Gminy przedstawił informacje na temat otrzymania dofinansowania na 

termomodernizację  budynku szkoły podstawowej w Starych Budkowicach oraz budynku Urzędu 

Gminy. 

 Wójt Gminy poinformował również o tym, że w 2020 roku na terenie gminy Murów będzie 

można skorzystać z  darmowych porad prawnych.  Porady będą odbywać się dwa razy w tygodniu 

w środy w godzinach od 14 do 18 oraz w piątki od 11 do 15 w salce nad biblioteką w Starych 

Budkowicach. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z zapytaniem kiedy 

zakończy się remont Ośrodka Zdrowia w Starych Budkowicach. 

Wójt Gminy odpowiadając na powyższe zapytanie poinformował, że sprawa jest na bieżąco 

monitorowana i jest zapewnienie, ze do końca miesiąca listopada bieżącego roku prace zostaną 

ostatecznie zakończone. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośba o wystąpienie do 

Lasów Państwowych w sprawie ograniczenia przejazdu przez miejscowość Bukowo samochodom 

ciężarowym przewożącym drewno. 

 Sołtys wsi Dębiniec Henryk Pakuła stwierdził, że w miejscowości Dębiniec gdy samochód 

ciężarowy przejeżdża wszystko w domu się trzęsie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą o wycinkę drzewa -

brzozy znajdującej się w odległości ok. 10 m od drogi głównej ( na trasie Dębiniec – Bukowo). 

Przedmiotowe drzewo jest pochylone w kierunku jezdni i stanowi zagrożenia dla użytkowników ruchu 

drogowego. 

 Radny Piotr Siekierka zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem w sprawie Opieki zdrowotnej 

dla uczniów szkoły podstawowej w Murowie z miejscowości Murów, na jakim etapie realizacja jest 

dana sprawa. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że odbyły się rozmowy z Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Murowie, jest przygotowane pismo i należy je wysłać. Wójt Gminy poinformował, że w związku  
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z zażaleniami ze strony mieszkańców dotyczącymi jakości świadczonych usług  zostaną podjęte 

odpowiednie działania. 

 Radny Maciej Wróbel w pierwszej kolejności podziękował za otrzymane pismo dotyczące 

przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców w sprawie gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

Wójt Gminy poinformował, że jeszcze w miesiącu grudniu odbywać się będą spotkania z 

mieszkańcami w sprawie nadchodzących zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2020 

roku oraz uruchomienia PSZOKu. 

 Radny Maciej Wróbel ponownie podjął temat związany z niezabezpieczeniem budynków na 

terenie starej Huty Szkła w Murowie, które stanowią zagrożenie dla osób, które tam przebywają. 

Radny stwierdził, że zauważył tam młodzież, a wcześniej również i dzieci. 

 Radny Maciej Wróbel ponowił wniosek w sprawie wystosowania pisma do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie Huty Szkła w Murowie i jego nienależytego 

zabezpieczenia. Radny wyraził także chęć uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielem PINB. Radny 

poinformował, że jest w  posiadaniu fotografii, która można przesłać do nadzoru budowlanego. 

 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o przekazanie posiadanych fotografii do sekretariatu Urzędu. 

 Radny Maciej Wróbel ponownie podjął temat związany z przejściem dla pieszych przy budynku 

przedszkola w Murowie. 

 Wójt Gminy odnosząc  się do powyżej przedstawionej kwestii stwierdził, że Gmina wystąpiła 

do Starostwa Powiatowego w Opolu o wydanie warunków oświetleniowych. W przedmiotowym 

zakresie zmieniły się przepisy i w chwili obecnej czekamy na odpowiedź. Wójt Gminy dodał, że nie 

wiadomo czy przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w bieżącym roku. 

 Radny Maciej Wróbel zadał pytanie czy istnieje jakiś mechanizm ponaglenia. 

 Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że takiego mechanizmu nie ma. 

 Sołtys wsi Okoły Małgorzata Bronowicka o godzinie 15:17 opuściła XIII sesję Rady Gminy 

Murów. 

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się z zapytaniem kiedy sala gimnastyczna w Zagwiździu zostanie 

oddana do użytku oraz czy jest już regulamin korzystania z Sali? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że prace budowlane są już zakończone, pozostały jedynie kwestie 

związane z odbiorami robót. Jeżeli chodzi o kwestię regulaminu, to sala będzie dostępna dla wszystkich 

mieszkańców. Wójt Gminy stwierdził, że w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi w zakresie udostępniania sali, gdyż nie zna szczegółów. Koncepcja funkcjonowania Sali 

gimnastycznej jest opracowywana przez dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu. 

Wójt dodał, że dla mieszkańców sala będzie dostępna po uiszczenia opłaty za wynajem.  

 Sołtys wsi Zagwiździu Aneta Czellnik złożyła podziękowania za pomoc w przywróceniu 

połączenia autobusowego z Opola. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem odnośnie progów zwalniających obok szkoły 

w Murowie, czy coś wiadomo czy zostaną one zamontowane. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że do końca roku zostaną zamontowane progi zwalniające. 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatowego Rudolfa Lawa 

odnośnie wysokości budżetu Powiatu Opolskiego przeznaczonego na remont dróg i chodników na 

terenie gminy Murów. 

 Radny Powiatu Opolskiego stwierdził, że budżet jest w chwili obecnej opracowywany,  

w związku z czym nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 
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 Radny Nowicki skierował zapytanie do pana Lawa czy gmina Murów posiada plan 

przeprowadzania remontów z budżetu Powiatu Opolskiego. 

 Radny powiatowy Rudolf Lawa odpowiadając stwierdził, że planowanie odbywa się na 

posiedzeniach Starosty z Wójtami poszczególnych gmin. Radny Lawa poinformował, że często 

dochodzi do sytuacji tego typu, że gdy zgłasza sprawę Staroście wówczas okazuje się, że pismo takowej 

treści zostało już wystosowane, więc radny Lawa zgłasza  „problem” jako druga osoba. Radny Lawa 

stwierdził, że życzyłby sobie większej współpracy z Wójtem i Urzędem Gminy w przedmiotowym 

zakresie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu redaktorowi Echa Gminy 

Murów – Panu Jerzemu Kupczyk. 

 Jerzy Kupczyk nawiązując do zorganizowanego koncertu Św. Cecylii w Starych Budkowicach 

zasugerował rozważenie utworzenie w gminie tytułu: „Zasłużony dla gminy Murów” lub zastanowić się 

nad wyznaczeniem osób, które swoją działalnością i postępowaniem zasługują na uznanie nie tylko na 

ternie gminy. Jako przykład został przedstawiony pan Lawa, który został w ostatnim czasie wyróżniony, 

Pan Kupczyk stwierdził, że szkoda że nominacja nie została przedstawiona przez gminę Murów. Pan 

Kupczyk zasugerował, że przedmiotową sprawa powinna zająć się Rada Gminy, Komisja Kultury. 

Zdaniem pana Kupczyka podjęcia takowych działań będzie stanowić inspirację do dalszego tworzenia  

i promowania gminy. Jego zdaniem istnieje wiele ludzi, którzy zasługują na tytuł, między innymi 

Państwo Malik, bądź twórcy powstałego muzeum w Farskiej Stodole w Starych Budkowicach. 

 Wójt Gminy stwierdził, że jest to bardzo dobra sugestia i zadeklarował rozmowy  

w przedmiotowym zakresie. 

 Do dyskusji dołączył Przewodniczący Rady Gminy, który stwierdził, że przedmiotową sprawą 

powinny zajmować się organizacje społeczne. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła podziękowanie wszystkim, 

którzy przybyli na koncert św. Cecylii w Starych Budkowicach. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu budowę 

chodnika przy ulicy Lipowej obok posesji nr 12. Radna zadeklarowała, że posiada fotografie, które 

ukazują potrzebę budowy chodnika. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu 

zamontowanie progu zwalniającego obok budynku szkoły podstawowej w Zagwiździu. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła uwagę na to, że Powiat Opolski w bieżącym roku  nie wykonał 

żadnych remontów dróg w miejscowości Zagwiździe. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz reasumując propozycje radnego 

powiatowego stwierdził, że Wójt wraz  Komisją Rady Gminy będą opracowywać pisma skierowanego 

do Powiatu Opolskiego, następnie przedmiotowe pisma będą konsultowane  z radnym powiatowym  

i przekazywane do Powiatu.  

 Radny Adrian Kliscz zwrócił się do radnego powiatowego o to, aby komisje Rady Powiatu np. 

Komisja Rewizyjna przybyła na teren gminy Murów w celu dokonania oględzin stanu dróg. Radny Kliscz 

stwierdził, że na terenie gminy Murów nie ma drogi krajowej ani wojewódzkiej, w związku z czym 

Powiat Opolski powinien zwiększyć środki na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Murów. 

Radny Kliscz dodał, że stan dróg powiatowych na terenie gminy jest najgorszy w powiecie opolskim. 

 Sołtys wsi Dębiniec o godz. 15.37 opuszcza obrady XIII sesji Rady Gminy. 

 Radny Władysław Stankiewicz poruszył kwestię związaną z tym, że na terenie gminy Murów, 

gdzie są wąskie drogi często dochodzi do takowych sytuacji, że nie ma możliwości wymijania się  

z samochodami ciężarowymi. 
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 Radny Piotr Siekierka zwrócił się do radnego powiatowego stwierdzając, że odpowiedzi przez 

niego udzielone do niczego nie prowadzą.  

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:40 zamknął 

XIII sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XIII sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 
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