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P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2020 

z obrad XIX sesji  

 RADY GMINY MURÓW  

z dnia 20  lipca 2020 r. 

 

 

Obrady rozpoczęto dnia 20 lipca 2020 o godz. 14:06, a zakończono o godz. 15:52 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 osób obecnych na XIX sesji Rady Gminy stanowią odpowiedni załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Rozpoczęto sesję (14:06) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. (14:06) 

 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

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

5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2019 rok 

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2019 rok 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania 

8. Głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wykonania 

budżetu za 2019 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2019 rok 

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

sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. 

11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy 

Murów za 2019 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2019 rok 
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2019 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok 

13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 

wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok 

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

Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2019 rok. 

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

2019 

16. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2019 rok 

17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 

 2. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 

 3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2019 rok 

 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad 

finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym z terenu Gminy Murów 

 5. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 

 6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały 

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

10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabczok 

18. Interpelacje radnych. 

19. Zapytania radnych 

20. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 2. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XVIII sesji rady Gminy Murów (14:11) 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego protokołu. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw, Robert Wantuch, Adrian 

Kliscz, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

  Radni jednogłośnie przyjęli protokół XVIII sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował o spotkaniach  

z Wójtem Gminy dotyczących problemu związanym z remontem budynku Urzędu Gminy  

w Murowie.  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował również, że brał udział we wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy. 
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Ad. 4. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek poinformowała, że  z  uwagi na nieobecność Wójta Gminy 

Murów sprawozdanie z działalności międzysesyjnej zostanie przedstawione na kolejnej sesji Rady 

Gminy. 

 

Ad. 5.  

 Zastępca Wójta Gminy Murów Magdalena Piontek przedstawiła 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 przedstawiona część analityczna dotycząca poszczególnych dziedzin 

samorządu gminnego.  

 Raport o stanie Gminy Murów za 2019 rok został przedłożony Radzie Gminy Murów 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.42.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku. Ponadto, Raport został 

opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Murowie 

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

Gminy: www.murow.pl 

 Raport o stanie Gminy Murów za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

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

mieszkaniec. 

 Radni nie wnieśli zapytań oraz uwag do przedstawionego 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. 

Ad. 8. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania (14:16) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Antonina Adamczyk, Adrian Kliscz, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, Stanisław Stankiewicz, 

Wojciech Hasik, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Władysław Stankiewicz, Karol Pośpiech, Klaudia 

Reinert, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Gustaw, Piotr Siekierka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

  

https://bip.murow.pl/2959/41/raport-o-stanie-gminy.html
http://www.murow.pl/
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 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Murów wotum zaufania, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła informację dotycząca sprawozdania finansowego za 

2019 rok.  

 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił pozytywną opinię Regionalnej 

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

budżetu za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

  

Ad. 11 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Kliscz przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Murów i przedstawił wyniki głosowania członków Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Murów absolutorium za 2019 rok. 

 

Ad. 12 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

 W związku z brakiem uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie w przedmiotowej sprawie. 

 

Ad. 13 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz 

ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok (14:22) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Anna Kuczera, Przemysław Chrzanowski, 

Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Adrian Kliscz, Wojciech Hasik, 

Klaudia Reinert, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 
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sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok, 

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 14. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 241/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, która stanowi załącznik  

nr 7 do niniejszego protokołu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższą opinię.  

 

Ad. 15. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2019, po czym zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2019. 

  

Ad. 16. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2019 rok 

(14:26) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, 

Władysław Stankiewicz, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz, Robert Wantuch, Piotr 

Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Antonina 

Adamczyk 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

 

Ad. 17.  

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: (14:26) 

 

1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:26) 

 

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

Murów na rok 2020 wraz z uwzględnionymi zmianami w stosunku do projektu uchwały 

przedstawionego na posiedzeniu komisji. Zmiany te dotyczą projektu LOWE oraz modernizacji 

oczyszczalni ścieków.  
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W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały oraz zarządził głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:35) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Stanisław Stankiewicz, Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Wojciech Hasik, Klaudia Gustaw, Klaudia 

Reinert, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech, Robert Wantuch, Sebastian Nowicki, 

Stanisław Onyszkiewicz, Piotr Siekierka, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XIX/130/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 

2019 rok, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził piętnastominutową przerwę  

w obradach. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz wznowił obrady XIX sesji Rady Gminy po 

przerwie. 

 

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023 (14:51) 

 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany  

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023. Zmiany te dotyczą głównie 

projektu LOWE, który będzie realizowany przez okres trzech kolejnych lat. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023. 

 W związku  z brakiem zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 

2020–2023 (14:54) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Przemysław Chrzanowski, Władysław 

Stankiewicz, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Stanisław 

Onyszkiewicz, Adrian Kliscz, Stanisław Stankiewicz, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 
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uchwałę Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmiany  

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023, która stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu. 

 

 

3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2019 rok (14:55) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2019 rok. 

 W związku z brakiem zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

  

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2019 

rok (14:56) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Antonina Adamczyk, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Wojciech 

Hasik, Adrian Kliscz, Robert Wantuch, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Maciej Wróbel, Klaudia Reinert, Piotr Siekierka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Sebastian Nowicki 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęto 

uchwałę Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2020 

roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym z terenu Gminy Murów (14:56) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2020 

roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym z terenu Gminy Murów. 

 W związku z brakiem zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

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

w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym z terenu Gminy 

Murów (14:58) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Przemysław 
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Chrzanowski, Klaudia Reinert, Robert Wantuch, Adrian Kliscz, Władysław Stankiewicz, Sebastian 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XIX/133/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Popielów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym z terenu 

Gminy Murów, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

5. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi (14:58) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 

 Radny Sebastian Nowicki skierował zapytanie czy standard wykonywania dalszego remontu 

chodników będzie taki sam jak przy poprzednim? Chodzi głównie o szerokość i o pasy zieleni. Radny 

Nowicki stwierdził, że jeżeli standard wykonywania tych prac będzie taki sam, to wówczas „byłoby 

lepiej aby Powiat to zadanie wykonał, bo takiego chodnika nie ma nikt”. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek odpowiadając na powyższe stwierdziła, że zadanie to 

dotyczy remontu chodnika przy ulicy Wolności w miejscowości Murów i będzie stanowić kontynuację 

wcześniej przeprowadzonych prac. Pani Piontek dodała, że jeżeli chodzi o szerokość to jest to kwestia 

tego, jak jest ustanowiony w tym miejscy pas drogi, gdyż na nie swoim gruncie nie można 

przeprowadzać prac. Przedmiotowa uchwała będzie stanowić podstawę do podpisania porozumienia z 

Zarządem Powiatu Opolskiego w przedmiotowej kwestii. Zastępca Wójta Magdalena Piontek 

zaproponowała radnym z miejscowości Murów udział w opracowaniu dokumentacji. 

 Radny Maciej Wróbel wyraził chęć udziału w spotkaniach, na których będą przedstawiane 

koncepcje prac związanych z remontem chodników. Radny Wróbel wyraził niezadowolenie z wykonania 

prac chodników w Murowie przy ulicy Wolności i skierował zapytanie „czy nie da się tego naprawić?” 

chodzi głównie o powstały pas zieleni pomiędzy chodnikiem, a ścianą bloku, gdyż nie wygląda to 

dobrze. Radny Wróbel zwrócił się do Zastępcy Wójta o zapewnienie dotyczące zorganizowania 

spotkania, na którym zostanie przedstawiona koncepcja prac związanych z remontem chodnika. 

 Radny Maciej Wróbel złożył wniosek w sprawie przedstawienia koncepcji  radnym zadania  

związanego z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - DW 454  

w miejscowości Murów ul. Wolności. Radny Wróbel zasugerował także, aby radni zostali zaproszeni do 

prac przygotowawczych związanych z przedmiotowym zadaniem. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek zadeklarowała organizację przedmiotowego spotkania. 

 Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do powyższych rozmów stwierdził, że gdyby powstały 

pas zieleni przekształcić w ścieżkę rowerową to wówczas miałby to sens. Radny Nowicki dodał, że  

w chwili obecnej przedmiotowy pas zieleni stanowi „pas ziemi niczyjej” i bezwzględnie powinno być to 

zadanie wykonane „zgodnie ze sztuką”. 

 Radni – Maciej Wróbel i Sebastian Nowicki wyrazili niezadowolenie z wykonania prac – 

remontu chodnika w miejscowości Murów. Radny Nowicki dodał, że istnieje wiele kwestii 

niedopracowanych jak chociażby kwestia odprowadzania wody z rynien, gdyż nie zostało to wykonane 

zgodnie ze sztuką i w chwili obecnej pojawia się problem. 

 Radny Maciej Wróbel złożył wniosek w sprawie przedstawienia koncepcji  radnym zadania  

związanego z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - DW 454  
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w miejscowości Murów ul. Wolności. Radny Wróbel zasugerował także, aby radni zostali zaproszeni do 

prac przygotowawczych związanych z przedmiotowym zadaniem. 

 Radny Sebastian Nowicki dodał również, że nie jest optymalnym rozwiązaniem to, że w jednym 

projekcie są wykonywane 3 zadania w różnych miejscowościach. Radny dodał, że tym sposobem nigdy 

nie dojdziemy do zamierzonego efektu. 

 Radny Maciej Wróbel zaproponował wykreślenie miejscowości Murów z przedmiotowego 

zadania. 

 Zastępca Wójta Magdalena Piontek poinformowała, że jeżeli zostanie to wykreślone wówczas 

spowoduje to wstrzymanie procedury w Powiecie, a to z kolei może spowodować opóźnienia  

w realizacji przedmiotowego zadania. Zastępca Wójta zadeklarowała to, że odbędzie się spotkanie  

z radnymi w celu przedstawienia koncepcji prac związanych z remontem chodnika. 

 Radny Wróbel oraz radny Nowicki stwierdzili, że „takiego chodnika jeszcze nigdzie nie 

widzieli”.  Radny Nowicki dodał, że przejmowanie tego zadania od Powiatu „to kłóci się z logiką”,  

a „przekładanie środków z tym związanych to fikcja, gdyż nie ma planu działania skonsolidowania, a to 

gmina powinna wykonywać chodniki, a nie sołectwa”. 

 Radny Karol Pośpiech zadał pytanie czy w Starych Budkowicach będzie kontynuowany remont 

chodnika na ulicy Zagwiździańskiej? 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odpowiadając potwierdził, że dotyczy to 

ulicy Zagwiździańskiej. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk skierowała zapytanie do radnej z 

Grabczoka o realizację chodnika w Grabczoku. 

 Radna Klaudia Gustaw stwierdziła, że w tym roku powinno być to zakończone. 

 Radny Piotr Siekierka odnosząc się do powyższych dyskusji skierował zapytanie co w tej 

sytuacji zrobić, czy aby na pewno przegłosować uchwałę w takiej formie jak została przedstawiona czy 

coś zmienić? Radny Siekierka dodał, że „zadania należy wykonywać tak, aby nikt nie zarzucił fuszerki”. 

 Radny Siekierka ponowił zapytanie, które zadano na posiedzeniu komisji o to, czy istnieje 

możliwość obciążenia Powiatu za wykonaną pracę własną? 

 Skarbnik Gminy Teresa Kuca udzielając odpowiedzi poinformowała, że nie ma takiej 

możliwości. 

 W związku z brakiem innych zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zarządził głosowanie nad przedmiotowym 

projektem uchwały. 

 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania 

drogami powiatowymi (15:23) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Władysław Stankiewicz, Przemysław 

Chrzanowski, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Wojciech Hasik, Robert Wantuch, 

Maciej Wróbel, Piotr Siekierka, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(1): 

Sebastian Nowicki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

W wyniku powyższego głosowania 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” podjęto uchwałę Nr 

XIX/134/2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu 
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Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (15:23) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Kały. 

W związku z brakiem zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały (15:24) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Chrzanowski, Anna Kuczera, Piotr Siekierka, Robert Wantuch, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, 

Władysław Stankiewicz, Sebastian Nowicki, Maciej Wróbel, Karol Pośpiech 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XIX/135/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały, która 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabczok (15:24) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Grabczok. 

 Radny Piotr Siekierka zadał pytanie o jakiej działce jest mowa w przedmiotowym projekcie 

uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odpowiedział, że jest to pastwisko.  

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na 

czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości 

Grabczok (15:26) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Piotr Siekierka, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Stanisław Stankiewicz, Adrian Kliscz, Klaudia 

Reinert, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Maciej Wróbel, Stanisław Onyszkiewicz, Władysław 

Stankiewicz, Klaudia Gustaw, Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Sebastian Nowicki 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
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 W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XIX/136/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej  

w miejscowości Grabczok, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

18. Interpelacje radnych. (15:26) 

 

 Interpelacje nie zostały złożone. 

 

19. Zapytania radnych (15:26) 

 

 Zapytania nie zostały złożone. 

 

20. Wolne wnioski i informacje. (15:26) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie tzw., systemu 

„audioochrony” tj. zamontowania kamer na zabytkowym budynku stacji PKP w miejscowości Bukowo. 

Radny zaznaczył, że przedmiotowy obiekt kilkukrotnie został zdemolowany. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie zwrócenia się 

do Lasów Państwowych o przywrócenie pierwotnego stanu drogi prowadzącej do budynku stacji PKP 

w miejscowości Bukowo. Radny dodał, że remontu wymaga również plac parkingowy. Zniszczenia 

zostały dokonane przez samochody ciężarowe przewożące drewno. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek o ograniczenie tonażu na 

drogach gruntowych gminnych do 5t dla wjazdu samochodów przewożących drewno. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie Skrzyżowanie 

przy przystanku – wykonania rowu i tym samym umożliwienie odprowadzenie wody na skrzyżowaniu 

przy przystanku w miejscowości Bukowo. 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek o przeprowadzenie 

remontu budynku szkoły w miejscowości Bukowo. Radny dodał, że remontu wymaga dach. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz złożył wniosek w sprawie wycinki suchych 

brzóz na tzw. starej bukowskiej drodze (prowadzącej na Zagwiździe). W tym miejscu znajduje się ok. 10 

sztuk brzóz. 

 Radna Klaudia Reinert złożyła wniosek w sprawie wycinki drzew – dębów w miejscowości 

Dębiniec przy ulicy Wiejskiej. Radna dodała, że przedmiotowe drzewa znajdują się przy jezdni  

i stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego, a także dla budynków znajdujących 

się w ich sąsiedztwie. 

 Radny Piotr Siekierka złożył wniosek dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 

przyszłe lata na odkomarzanie całego terenu gminy. Radny zaproponował także rozwiązanie 

polegające na pobieraniu od mieszkańców symbolicznej kwoty w przedmiotowym celu. 

 Radny Piotr Siekierka zwrócił się z prośbą o przedstawienie sytuacji związanej z tym, na jakim 

etapie znajduje się sprawa związana z budową zatoczki przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Murowie przy ulicy Wolności. Radny dodał, że niegdyś składał wniosek w przedmiotowej sprawie. 

 Radny Piotr Siekierka zaznaczając o fakcie, iż uzyskał zgodę mieszkańca na ujawnienia danych 

osobowych mieszkańca – Zdzisława Hanuszewicz skierował zapytanie kto i gdzie rozwieszał plakaty  

o szczepieniu psów w miejscowości Radomierowice? 
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 Zastępca Wójta Magdalena Piontek poinformowała, że te plakaty które się tam pojawiły nie 

dotyczyły weterynarza, który ma podpisaną umowę z Gminą. 

 Radny Stanisław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego  

w miejscowości Stare Budkowice przy ulicy Młyńskiej przy posesjach o numerach: 6/1, 8, 10  

i 6/A.  

 Radny Stanisław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie wszczęcia procedury związanej  

z budowę chodnika w miejscowości Stare Budkowice przy ulicy Oleskiej. Radny zaproponował podjęcie 

rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu w przedmiotowej sprawie. 

 Radny Stanisław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie podjęcia działań dotyczących remontu 

nawierzchni dróg – łatania dziur na terenie sołectwa Stare Budkowice. 

 Radny Władysław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie podjęcia interwencji w sprawie 

dotyczącej remontu samochodu pożarniczego przejętego przez OSP w Radomierowicach. Tamtejsza 

OSP nieodpłatnie przejęła strażacki, jednak po przejęciu okazało się, że jest wymagany remont tegoż 

samochodu. Koszt remontu oscyluje w kwocie ok. 21 000,00 zł.  

 Radny Wojciech Hasik złożył wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu w celu naprawy nawierzchni na drodze przy wjeździe do miejscowości Kały od strony Starych 

Budkowic (na wysokości posesji przy ulicy Opolskiej od numeru 1 do numeru 7). 

 Radny Wojciech Hasik złożył wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Opolu w sprawie remontu poboczy w miejscowości Kały. Radny dodał, że po intensywnych opadach 

deszczu pobocza zostały wypłukane. 

 Radna Anna Kuczera złożyła wniosek w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie gminy 

Murów, a w szczególności kiedy to będzie wykonywane? 

 Radny Sebastian Nowicki zwrócił się z prośbą o to, aby  w kwestii dotyczącej wycinki drzew, 

stanu technicznego dróg lub rowów melioracyjnych podjąć działania systemowe. Radny 

zaproponował, aby powołać odrębną komisję w tym celu bądź też powierzyć te działania Komisji 

mienia. Radny Nowicki dodał, że niezbędnym działaniem jest zinwentaryzowanie  terenu i podjęcie 

przedmiotowych działań poprzez wykonanie wizji w terenie oraz przekazanie wniosków do realizacji. 

 Radny Sebastian Nowicki złożył wniosek w sprawie podjęcia działań w sprawie odprowadzania 

wody  na terenie gminy. Radny zaznaczył, że należy podjąć działania systemowe. Radny Nowicki dodał, 

że są dostępne mapy z dawnych rozwiązań, należy o te kwestię dbać, gdyż kanalizacja w miejscowości 

Murów wymaga rewitalizacji, jest pozarywana, posesje są pozalewane na ulicy Lipowej i na ulicy 

Wolności. Radny Nowicki dodał, że chciałby aby powyższe uwagi były potraktowane przez Wójta 

Gminy jako „żółta kartka”. 

 Radny Maciej Wróbel złożył ponowny wniosek w sprawie zwrócenia się do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim w celu wykonania wizji na terenie dawnej 

huty szkła w Murowie. Radny dodał, że w przedmiotowym miejscu w dalszym ciągu spotykają się 

mieszkańcy gminy, a także dzieci i może dojść do tragicznego w skutkach wypadku. Radny 

zapowiedział, że ma zamiar uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami PINB. 

 Radny Maciej Wróbel zwrócił się z prośbą o wystąpienie do komitetów wyborczych  

o usunięcie plakatów wyborczych znajdujących się na terenie gminy. 

 Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:52 zamknął 

XIX sesję Rady Gminy Murów. 

 Nagranie z obrad XIX sesji Rady Gminy Murów stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Protokołowała: 

Martyna Leja 
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        Przewodniczący Rady Gminy 

Zakończono sesję (15:52)      

        /-/ Stanisław Onyszkiewicz 

 

 


