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P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 
z obrad XV sesji  

 RADY GMINY MURÓW  
z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 27 stycznia 2020 r. o godz. 14:05, a zakończono o godz. 15:59 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. Karol Pośpiech 

10. Antonina Adamczyk 

11. Anna Kuczera 

12. Adrian Kliscz 

13. Stanisław Stankiewicz 

14. Władysław Stankiewicz 

15. Robert Wantuch 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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

załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Rozpoczęto sesję (14:05) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad (14:05) 

 

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 2020; 

 5.2. zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w sprawie opłaty targowej; 

 5.3.zmiany uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty; 

 5.4. zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 
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 5.5. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020; 

 5.6. zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich 

pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych; 

 5.7. uchylenia uchwały Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów; 

 5.8. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów. 

6. Interpelacje radnych 

7. Zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje 

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (14:08) 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Murów (14:09) 

 

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

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

Gminy Murów. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, 

Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Stanisław Onyszkiewicz, 

Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Antonina Adamczyk 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół XIV sesji Rady Gminy. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(14:09) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy nie 

wpłynęły że skargi i wnioski. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości (14:10) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu Komendantowi Komisariatu 

Policji w Dobrzeniu Wielkim Panu Bogusławowi Walkowicz. 

 Pan Bogusław Walkowicz przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Murów 

wraz z wynikami prewencyjnymi podkreślając, że gmina Murów jest gminą bezpieczną. 

 Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim złożył podziękowania za udzielone 

wsparcie finansowe w kwocie 45 000,00 zł na zakup samochodu Kia Sportage. 
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 Komendant Walkowicz poinformował także, że jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy. W 

ostatnim czasie odbyło się spotkanie w sprawie samochodów ciężarowych na terenie gminy, 

komendant przekazał, że ustalono plan działanie i będą podejmowane działania w przedmiotowej 

sprawie. 

 Sołtys wsi Młodnik Pani Maria Gowin zwróciła uwagę na fakt, że zamontowany próg 

zwalniający w Murowie na ulicy Wolności nie spełnia swojej roli, gdyż samochody ciężarowe nawet w 

tym miejscu nie zwalniają. 

 Komendant poinformował, że Wójt Gminy już zgłaszał przedmiotowe uwagi. 

 Wójt Gminy poinformował, że w piątek (24.01.2020 r.)  została formalnie odebrana sala 

gimnastyczna.  

 Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 

grudnia 2019 r. do 27 stycznia 2020 roku. 

 Sołtys wsi Barbara Proth skierowała zapytanie w sprawie czy mieszkańcy prywatni będą mogli 

się podłączyć do sieci gazowej. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że tak, ale jedynie mieszkańcy ulicy Wolności do 

wysokości sklepu Dino. Mieszkańcy bocznych ulic na chwilę obecną nie będą mieli takiej możliwości. 

  

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:45) 

 

a. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:45) 

 

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

Murów na rok 2020. 

 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 2020 (14:51) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, 

Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian 

Nowicki, Robert Wantuch, Piotr Siekierka, Maciej Wróbel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Antonina Adamczyk 

 

 Z uwagi na wystąpienie problemów natury technicznej, radna Antonina Adamczyk nie miała 

możliwości oddania głosu w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 

2020, w związku  

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

 

Ponowne głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:55) 
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Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Karol Pośpiech, 

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

Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Sebastian Nowicki, Wojciech Hasik 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/107/2020 Rady Gminy Murów 

w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

b. zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie  opłaty 

targowej (14:55) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie  opłaty 

targowej. 

 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 VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 

kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej (14:56) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Antonina Adamczyk, Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Przemysław 

Chrzanowski, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Maciej 

Wróbel, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Anna Kuczera, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

  W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/108/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty 

targowej, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

c. zmiany uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty (14:57) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
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metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty. 

 Sołtys wsi Murów Barbara Proth zwróciła się z zapytaniem jak powinna wyglądać segregacja w 

takim miejscu jak plac rekreacyjny w Murowie. 

 Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że Gmina przygotowuje się do wymiany 

pojemników na odpady, które umożliwią segregację. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 

listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (15:03) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Klaudia 

Reinert, Przemysław Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/109/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie 

zmiany uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

d. zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (15:03) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 W związku z brakiem innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 

października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. (15:06) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Piotr Siekierka, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, 

Przemysław Chrzanowski, Klaudia Reinert, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/110/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

e. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 (15:06) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020. 

 W związku z brakiem zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2019/2020 (15:08) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Klaudia Reinert, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka, Antonina 

Adamczyk, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Przemysław Chrzanowski, Karol 

Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/111/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020, która stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu. 

 

f. zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej 

godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (15:08) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej 

godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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 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 XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich 

pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

(15:10) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Piotr Siekierka, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Antonina Adamczyk, Klaudia 

Reinert, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, 

Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Stanisław Stankiewicz, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/112/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w 

sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej 

godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, która stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

g. uchylenia uchwały Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów (15:10) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym 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 uchylenia uchwały Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie z 

dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy 

Murów (15:11) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Klaudia 

Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Adrian 

Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/113/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie  uchylenia uchwały Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów, która stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 

 

h. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów (15:12) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym 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 ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy 

Murów (15:14) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Przemysław Chrzanowski, Adrian Kliscz, Piotr Siekierka, Antonina 

Adamczyk, Maciej Wróbel, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Karol Pośpiech, Klaudia Reinert, 

Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Sebastian Nowicki, Robert Wantuch 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr XV/114/2020 Rady Gminy Murów w 

sprawie  ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów, która stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził przerwę w obradach Rady 

Gminy. 

 W przerwie radny Władysław Stankiewicz opuścił obrady, w związku z czym liczba radnych 

zmniejszyła się do liczby 14 osób. 

 

6. Interpelacje radnych. (15:32) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

7. Zapytania radnych (15:32) 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

8. Wolne wnioski i informacje (15:32) 

 Sołtys wsi Młodnik Maria Gowin zwróciła się w sprawie złożonego wniosku w sprawie wniosku  

z prośbą rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych wsi Grabice, Młodnik, Radomierowice i Święciny o 

umożliwienie dzieciom uczęszczającym do klas I i II oraz tym, które rozpoczną naukę w latach kolejnych 
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bezpłatnego dojazdu do PSP w Murowie. Pani Gowin zwróciła się z prośbą o odtajnienie wyników 

głosowania nad przedmiotowym wnioskiem. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz oddał głos przewodniczącej Komisji 

Oświaty - pani Annie Kuczera. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Anna Kuczera poinformowała, że w powyższej kwestii 

możliwość wypowiedzenia się posiadała cała rada Gminy, gdyż przedmiotowa kwestia została 

poruszona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Opieki Społecznej stwierdziła, iż rodzice decydujący się na wybór placówki szkolnej spoza obwodu 

określonego uchwałą Rady Gminy są zobowiązani ponosić koszty transportu dzieci. 

 Sołtys wsi Młodnik Pani Maria Gowin stwierdziła, że na posiedzeniu komisji nie byli obecni 

wszyscy radni w związku z czym być może należałoby powtórzyć głosowanie na dzisiejszym 

posiedzeniu. Pani Gowin wyraziła swoje niezadowolenie z podjętej decyzji w tej sprawie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą do radcy prawnego o 

wyjaśnienie w kwestii formalno-prawnej. 

 Radca prawny Pan Waldemar Leśniewski stwierdził, że głosowanie na komisji stanowi jedynie 

rekomendację. Pan Leśniewski stwierdził, że dzieci zostały przypisane do obwodu na podstawie 

uchwały Rady Gminy uwzględniając miejsce zamieszkania. Gmina ma obowiązek dofinansowywać 

koszty dowozu wyłącznie tym, którzy uczęszczają do placówki wyznaczonej w uchwale Rady Gminy.  

 Pani Gowin ponowiła zapytanie, dlaczego nie zostało to przegłosowane na sesji? 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty, stwierdziła, dlatego nie zostało to przegłosowane na sesji, 

gdyż rozstrzygnięcie nie zostało określone w formie uchwały. 

 Wójt Gminy stwierdził, że głosowanie na komisji stanowiło jedynie głosowanie rekomendacji.  

W trakcie wspólnego posiedzenia, gdzie był rozpatrywany przedmiotowy wniosek zostały poddane 

dyskusji różne postulaty, zarówno te "za" jak i "przeciw". 

 Pani Gowin dodała, że jest to brak dobrej woli, a poza tym jej zdaniem takie działania by nie 

zniwelowało deficytu budżetu gminy. 

 Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do powyższego stwierdził, że "to nie wina rady, to 

decyzja poprzednich radnych i Wójta, którzy opowiedzieli się za utrzymaniem szkoły w Zagwiździu, a 

także nie można robić precedensu w sensie globalnym". 

 Pani Gowin stwierdziła, że jej córka uczęszczała do gimnazjum w sąsiedniej gminie - w 

Dobrzeniu Wielkim, co powodowało, że rodzice byli zobligowani do ponoszenia kosztów dojazdu do 

momentu, aż Wójt Gminy Dobrzeń Wielki nie rozpoczął dofinansowywania kosztów dojazdu. 

 Pani Maria Gowin złożyła podziękowania radnym, którzy głosowali nad pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku. 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił się  z zapytaniem w sprawie składanego wniosku w sprawie 

zabezpieczenia terenu Huty Szkła w Murowie. Radny Wróbel zwrócił się z prośbą, aby jeszcze raz 

wystosować pismo do Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zajecie stanowisko w tej 

sprawie. 

 Wójt Gminy stwierdził, że Gmina nie ma wpływu na funkcjonowanie PINB. Do poprzedniego 

pisma zostały dołączone fotografie. 

 Radny Maciej Wróbel ponownie podjął temat związany z przejściem dla pieszych w okolicy 

przedszkola w Murowie. 

 Wójt Gminy poinformował, że w chwili obecnej nie jesteśmy  w posiadaniu warunków 

oświetlenia. Z otrzymanych informacji wynika, że przedmiotowe warunki zostaną przesłane do końca 

miesiąca stycznia. 



Strona 10 z 10 
 

 Radny Karol Pośpiech zwrócił się z zapytaniem czy jest harmonogram prac chodników, dróg 

przeprowadzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gminy? 

 Wójt Gminy odpowiedział, że na chwilę obecną takiego planu nie ma, Starostwo Powiatowe w 

chwili obecnej nie posiada puli wyznaczonej na przedmiotowy cel. Bardziej szczegółowe informacje w 

tej sprawie będą znane z końcem lutego. 

 Radny Adrian Kliscz poruszył kwestię wycinki drzew przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, a 

raczej braku tej wycinki. Zaznaczył, że drzewo są oznaczone, jednak żadnych prac się nie wykonuje. 

 Wójt Gminy stwierdził, że przedmiotowa sprawa jest stale monitorowana. Wójt zadeklarował 

uzyskanie szczegółowych informacji  w tej sprawie. 

 Radny Adrian Kliscz stwierdził, że w ostatnim czasie wyjazdy OSP do tzw. miejscowych 

zagrożeń wzrosły o około 45 %, są to wyjazdy głównie do połamanych drzew lub konarów drzew. 

 Radny Piotr Siekierka odnosząc się do powyższego stwierdzić, że być może należałoby postarać 

się o dofinansowanie OSP ze strony Powiatu Opolskiego, gdyż to miejscowe OSP wykonują te prace, 

które należą do nich.  

 Radny Piotr Siekierka zwrócił uwagę, na to aby obok przedszkola w Murowie zamontować 

progi zwalniające. 

 Wójt Gminy stwierdził, że kwestia związana z progami zwalniającymi na ulicy Lipowej była 

zgłaszana, odbyła się komisji z udziałem przedstawicieli Policji i innych instytucji. Jednak dopóki nie 

będzie w tym miejscu przejścia ani oświetlenia, progi nie mogą być zamontowane. 

 Radny Karol Pośpiech zwrócił się  z zapytaniem jak są realizowane prace związane z wymiana 

oświetlenia ulicznego na LED? 

 Wójt Gminy stwierdził, że w miesiącu lutym nastąpi wyłożenie tzw. masterplanu. 

 Radna Anna Kuczera zwróciła się z zapytaniem w sprawie zgłaszanej sprawy związanej z 

budową chodnika w miejscowości Zagwiździe przy ulicy Lipowej w kierunku Morcinka. 

 Wójt Gminy poinformował, że wniosek ten został skierowany do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu. 

 Radny Sebastian Nowicki nawiązał do spotkania z Wspólnotami Mieszkaniowymi. Radny 

skierował zapytanie czy zostały już ustalone jakieś konkretne kwestie? 

 Wójt Gminy poinformował, że żadne konkretne działania nie zostały ustalone. 

 Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o pozostanie po sesji w celu omówienia innych 

kwestii. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:59 zamknął 

XV sesję Rady Gminy Murów. 

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

protokołu.  

  

 

Protokołowała: 

Martyna Leja 

Inspektor        Przewodniczył: 

        Przewodniczący Rady Gminy Murów 

          

/-/ Stanisław Onyszkiewicz 

  

  

Zakończono sesję (15:59) 


