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P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2020 

z obrad XXI sesji  

 RADY GMINY MURÓW  

z dnia 28 września 2020 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28 września 2020 o godz. 14:08, a zakończono o godz. 15:50 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 XXI sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Rozpoczęto sesję (14:08) 

1. Przedstawienie porządku obrad sesji. (14:08) 

 

1.Przedstawienie porządku obrad sesji. 

2.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji 

3.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

4.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady 

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 

– 2021 

6.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Murów za I półrocze 2020 r. wraz 

z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2020 r. 

7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 

2) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej 

3) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027 

4) powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów 
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5) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, publicznej 

8.Interpelacje radnych. 

9.Zapytania radnych 

10.Wolne wnioski i informacje 

 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (14:10) 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XIX i XX sesji Rady Gminy Murów, w związku z czym 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowych protokołów. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z obrad XIX i XX sesji Rady Gminy Murów (14:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Piotr Siekierka, Przemysław Chrzanowski, Robert Wantuch, Klaudia Gustaw, Maciej Wróbel, Wojciech 

Hasik, Sebastian Nowicki, Adrian Kliscz, Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Klaudia Reinert, 

Władysław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z obrad XIX i XX sesji Rady Gminy Murów. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

(14:11) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz udzielił głosu radnej Antoninie Adamczyk, 

która odczytała protokół Komisji Mienia, Zaopatrzenia, usług, rolnictwa, leśnictwa i ochrony 

środowiska w sprawie wykonanego przeglądu dróg na terenie gminy Murów. Protokół stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Informacje zawarte w protokole Komisji Mienia zostały 

również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. 

Przewodniczący Komisji Mienia Władysław Stankiewicz nawiązując do przedmiotowego 

protokołu poinformował, że została pominięta droga do naprawy w miejscowości Młodnik przy posesji 

nr 22. 

Przewodniczący Komisji Mienia Władysław Stankiewicz odnosząc się do przedstawianych 

informacji, po reasumowaniu stwierdził, że najgorsze drogi są w Starych Budkowicach. 

Radny Władysław Stankiewicz dodał, że tak dokładnego przeglądu Komisja Mienia nie 

dokonywała wcześniej. Radny dodał, że przeglądu nie dokonano jedynie w miejscowości Kęszyce. 

Radny Władysław Stankiewicz złożył podziękowania dla radnych z Komisji Mienia za udział  

w przeglądzie. 

Radny Sebastian Nowicki odnosząc się do powyższego zwrócił uwagę na zły stan studzienek 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Murów przy ulicy Wolności, gdzie w sytuacji opadów powstaje 

"tafla wody". Radny Sebastian Nowicki złożył wniosek w przedmiocie zbadania statusu   

przedmiotowych studzienek, gdyż "Powiat się do nich nie przyznaje, a Gmina również nie reaguje na 

składane pisma w tej sprawie" oraz o ustalenie do kogo przedmiotowe studzienki należą, a także  

o rozważenie podjęcia prób ich udrożnienia. 

Radny Maciej Wróbel odnosząc się do przedstawionego protokołu Komisji Mienia stwierdził, 

że w obecnej sytuacji oczekuje wykonania prac oraz przygotowanie planu działania naprawy 

nawierzchni dróg na terenie gminy. W przypadku gdy drogi należą do Powiatu radny Wróbel 

zasugerował, aby podjąć próby "wywołania nacisku na Powiat poprzez bombardowanie ich pismami  

w tej sprawie". 
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Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zasugerował aby przedstawione dane 

przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w celu podjęcia działań w tym zakresie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk odniosła się do wypowiedzi radnego 

Władysława Stankiewicz - "Radny Władysław Stankiewicz dodał, że tak dokładnego przeglądu Komisja 

Mienia nie dokonywała wcześniej. Radny dodał, że przeglądu nie dokonano jedynie w miejscowości 

Kęszyce " i dokonała jej sprostowania informując, że takowe przeglądy były przeprowadzane, jednak 

nie zostały przedstawione w takiej formie. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady (14:39) 

Wójt Gminy Murów przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 28 

maja 2020 r. do 28 września 2020 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy poinformował, że na spotkaniu z sołtysami, które odbyło się 21 września 2020 

roku odbyło się losowanie sołectw do udziału w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 roku -  

a są to: Grabczok, Okoły, Grabice oraz Kały. 

Radny Karol Pośpiech skierował zapytanie do Wójta odnośnie rozmowy z przedstawicielami 

Stora Enso Wood Products w kwestii powstania ciągu odbierania drewna z linii kolejowej. Czy jest to 

aktualne czy "odstawione na zawsze"? 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że "wedle informacji, która została przez 

przedstawicieli Tartaku przedmiotowa sprawa jest w toku, ale z uwagi na COVID jest trochę 

przesunięta w czasie". 

Radny Piotr Siekierka odnosząc się do powyższej wypowiedzi Wójta Gminy zadał pytanie czy 

zostało sprecyzowane stwierdzenie "trochę przesunięte w czasie"? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie zostało sprecyzowane. 

Radni nie wnieśli więcej zapytań do przedstawionego sprawozdania Wójta. 

 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 

– 2021 (14:51) 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 

2018 – 2021 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego sprawozdania. 

 

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Murów za I półrocze 2020 r. wraz 

z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2020 r. (14:52) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz przedstawił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu o informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., która 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 

r.  

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie (14:55) 

1) zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020 (14:55) 
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Skarbnik Gminy Teresa Kuca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Murów na rok 2020 informując o zmianach w przedmiotowym projekcie w stosunku do przedłożonego 

na posiedzeniu komisji Rady Gminy. Zmiany te dotyczą § 4 pkt 1 – wynagrodzenia i pochodne -  

41 600,00 zł, § 4 pkt 2 - wydatki majątkowe - 40 000,00 zł. Zmiany dotyczą również dodania załącznika 

nr 4 do przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Sebastian Nowicki zwrócił uwagę na odwrotne położenia skanu projektu uchwały co 

znacznie utrudnia z jej zapoznaniem się. 

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 budżetu Gminy Murów na rok 2020 (15:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Chrzanowski, Klaudia Gustaw, Stanisław Stankiewicz, Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Anna 

Kuczera, Adrian Kliscz, 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 XXI/140/2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Murów na rok 2020, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

2) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej (15:04) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej. 

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 zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich i 

Komisji Rewizyjnej (15:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Karol Pośpiech, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Przemysław Chrzanowski, 

Piotr Siekierka, Klaudia Gustaw, Władysław Stankiewicz, Maciej Wróbel, Robert Wantuch, Wojciech 

Hasik, Sebastian Nowicki, Stanisław Onyszkiewicz, Adrian Kliscz, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za”, podjęto uchwałę Nr XXI/141/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów 

Sołtysów i Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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3) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027 (15:06) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027. 

Radny Sebastian Nowicki zgłosił zastrzeżenia do Planu Odnowy Miejscowości Murów, gdyż 

zdaniem radnego nie jest on odzwierciedleniem zapotrzebowań wszystkich grup społecznych. Radny 

Nowicki dodał, że w przedmiocie tworzenia takiego dokumentu powinna być praca zespołowa  

z udziałem radnych, a takowej w tym przypadku zabrakło. 

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 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020- 

2027 (15:10) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Karol Pośpiech, Wojciech Hasik, Przemysław Chrzanowski, 

Klaudia Gustaw, Piotr Siekierka, Władysław Stankiewicz, Stanisław Onyszkiewicz, Klaudia Reinert, 

Robert Wantuch, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Maciej Wróbel 

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 XXI/142/2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

„Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

4) powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów (15:10) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy  

o scharakteryzowanie i przedstawienie celu przedmiotowego projektu. 

Wójt Gminy poinformował, że LOWE to program grantowy, do którego gmina Murów 

zaaplikowała i otrzymała grant w wysokości 250 000,00 zł. Jest to finansowanie zajęć dodatkowych dla 

osób dorosłych wynikających z zgłaszanych potrzeb mieszkańców. Zajęcia będą się odbywały na 

terenie całej gminy. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy projekt wiąże się z kosztami dla gminy? 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi stwierdził, że gmina ma 100% dofinansowania przez okres 

jednego roku. 

Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy istnieje schemat działania programu, jak będzie 

wyglądać struktura organizacyjna programu, czy będzie to wykonywane w ramach wolontariatu? 

Wójt Gminy odpowiedział, że będzie dwóch koordynatorów oraz trzech innych pracowników, 

których wynagrodzenie jest w pełni dofinansowane. Pracownicy Urzędu będą to wykonywać po 

godzinach pracy Urzędu. 
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Radny Sebastian Nowicki zadał pytanie czy nie mogło być to realizowane wspólnie z Gminną 

Biblioteką Publiczną? 

Wójt Gminy stwierdził, że w momencie aplikowania do programu była taka idea, jednak 

wniosek musiała złożyć Gmina. Wójt Gminy zaznaczył, że GBP będzie również uczestniczyć  

 w przedmiotowym projekcie. 

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 powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów 

(15:16) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Piotr Siekierka, Stanisław Stankiewicz, Wojciech Hasik, Klaudia Reinert, Adrian Kliscz, Klaudia Gustaw, 

Karol Pośpiech, Stanisław Onyszkiewicz, Przemysław Chrzanowski, Maciej Wróbel, Sebastian Nowicki, 

Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Antonina Adamczyk, Anna Kuczera 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXI/143/2020 Rady Gminy 

Murów z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji  

w Gminie Murów, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

5) zaliczenia kategorii drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej (15:16) 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Onyszkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, publicznej. 

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 zaliczenia kategorii drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 

publicznej (15:18) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Wojciech Hasik, Stanisław Stankiewicz, Antonina Adamczyk, Klaudia Reinert, Klaudia Gustaw, 

Przemysław Chrzanowski, Piotr Siekierka, Sebastian Nowicki, Karol Pośpiech, Maciej Wróbel, 

Władysław Stankiewicz, Robert Wantuch, Anna Kuczera, Adrian Kliscz, Stanisław Onyszkiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

W wyniku powyższego głosowania 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXI/144/2020 Rady 

Gminy Murów z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zaliczenia kategorii drogi wewnętrznej do 

kategorii drogi gminnej publicznej, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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8. Interpelacje radnych. (15:19) 

Interpelacje nie zostały złożone. 

 

9. Zapytania radnych (15:19) 

Zapytania radnych nie zostały złożone. 

 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie zakupu 

mikrofonów indywidualnych dla radnych. Zwróciła się z prośbą o rozeznanie cenowe w tej sprawie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk złożyła wniosek w sprawie ustawienia 

dodatkowych punktów świetlnych na odcinku drogi pomiędzy Starymi Budkowicami, a Dębińcem na 

wysokości posesji 24. 

W przedmiotowym miejscu nie ma chodnika, a pobocza są w złym stanie, dlatego też istnieje 

niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Antonina Adamczyk zwróciła się z prośbą o ustalenie 

terminu następnej sesji po 11 września 2020 roku z uwagi na fakt, że wyjeżdża. 

Radny Stanisław Stankiewicz złożył wniosek w sprawie zamontowania lampy na parkingu obok 

biblioteki w Starych Budkowicach. Radny Stanisław Stankiewicz dodał, że w tym miejscu dochodzi do 

spotkań młodzieży. 

Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie wykonania "mijanki" na drodze do przedszkola 

w Zagwiździu. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego wniosku poinformował, że przedmiotowy temat jest 

znany. Planuje się wykonanie remontu ogrodzenia przy przedszkolu, w związku z czym będzie 

możliwość poszerzenia drogi i wykonania tzw. "mijanki". 

Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy 

skrzyżowaniu z ulicą Leśną w miejscowości Zagwiździe. 

Radny Adrian Kliscz złożył wniosek w sprawie wykonania progów zwalniających bądź 

zastosować inne ograniczenia prędkości na wysokości posesji nr 72A przy ulicy Lipowej w miejscowości 

Zagwiździe. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższych kwestii poinformował, że wniosek w sprawie 

wykonania progów zwalniających przy ulicy Lipowej w miejscowości Zagwiździe został już niegdyś 

przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt Gminy zadeklarował ponowne przekazanie w wersji 

pisemnej. 

Radna Klaudia Reinert złożyła podziękowania radnym Komisji Mienia za wykonany przegląd 

stanu dróg. 

Radna Klaudia Reinert złożyła wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do wycinki 

drzew i krzewów oraz wykonanie pielęgnacji gałęzi w rowie pomiędzy Starymi Budkowicami,  

a Zagwiździem. W tym miejscu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem rolników, gdyż jest 

ograniczona widoczność zarówno dla rolników jak i kierowców. 

Radna Klaudia Reinert złożyła wniosek w sprawie wycinki akacji na wysokości piekarni  

w Starych Budkowicach. Radna Reinert zwróciła uwagę na fakt, że w ubiegłym roku podczas opadów 

śniegu pojawił się problem taki, że gałęzie drzew uginały się nad drogą pod wpływem ciężaru śniegu 
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i stanowiło to poważne zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego w tym miejscu. 

Radna Klaudia Reinert zwróciła się z zapytaniem czy można wystąpić do mieszkańców 

miejscowości Dębiniec przy ulicy Wiejskiej nr 1 o wykonanie wycinki drzew - brzóz o niewielkiej 

średnicy, które po opadach śniegu uginają się nad drogą i stanowią niebezpieczeństwo. 

Wójt Gminy poinformował, że kwestie dotyczące drzew i krzewów w rowie będą 

podejmowane wspólnie z Powiatem. Wójt Gminy dodał, że będą się tym również zajmować 

pracownicy gospodarczy. 

Wójt Gminy zadeklarował przekazanie radnej informacji o fakcie czy drzewa obok piekarni 

zostały uwzględnione do wycinki podczas tegorocznego objazdu ZDP. 

Wójt Gminy zadeklarował również, że będą podjęte interwencje do mieszkańców 

miejscowości Dębiniec przy posesji nr 1. 

Wójt Gminy odniósł się do przedstawionego protokołu Komisji Mienia z przeglądu stanu dróg 

na terenie gminy i stwierdził, że wiele dróg ujętych w protokole należą do Lasów Państwowych  

i zadeklarował podjęcie rozmów z Nadleśniczymi w przedmiotowej kwestii. 

Radny Sebastian Nowicki złożył wniosek w sprawie przedstawienia pełnej informacji na temat 

planowanych inwestycji tj. remontu bądź budowy budynku Urzędu Gminy, remontu dworca PKP oraz 

termomodernizacji szkoły w Starych Budkowicach. Radny Nowicki zasugerował przedstawienie 

przedmiotowych informacji na posiedzeniu komisji w oparciu o fakty, o dane, a osoby które będą 

przekazywały wiedzę będą za te informacje odpowiedzialne. Sprawa jest o tyle poważna gdyż stanowi 

40% budżetu gminy i nie powinno to być oparte na szacunkowych danych.  

Radny Nowicki zwrócił się z prośbą o uczestnictwo osób odpowiedzialnych merytorycznie za 

planowane inwestycje oraz Zastępcy Wójta Gminy. Radny Nowicki oczekuje przedstawienia rzetelnej 

informacji, analizy oraz podjęcia racjonalnych decyzji w przedmiotowych kwestiach oraz aby mieć 

możliwość zadania pytań i otrzymania racjonalnych odpowiedzi. Radny Nowicki dodał, że podjęte 

decyzje będą miały znaczenie o charakterze strategicznym dla gminy. 

Wójt Gminy odnosząc się do powyższego wniosku radnego Nowickiego zaproponował 

ustalenie terminu spotkania przed kolejną sesją, bądź to w tym samym dniu, bądź wcześniej. 

Radny Nowicki odnosząc się do terminu spotkania stwierdził, że forma organizacji spotkania 

przed sesją nie odpowiada, gdyż zdaniem radnego jest to bardzo poważna sprawa i wymaga czasu. 

Przedmiotowe decyzje mają charakter strategiczny i są niezwykle ważne dla przyszłości gminy,  

a mylnie podjęte decyzje mogą mieć wpływ na przyszłość gminy w zakresie inwestycji i mogą 

spowodować wstrzymanie dalszych inwestycji na kolejne dziesięciolecia. 

Wójt Gminy zadeklarował zorganizowanie spotkania znacznie wcześniej niż będzie 

zaplanowana sesja. 

Radny Piotr Siekierka poparł wypowiedź radnego Sebastiana Nowickiego i stwierdził, że 

informacje w przedmiotowym zakresie "powinny być przekazywane w sposób jawny, czytelny a nie na 

zasadzie domyślania się, a na podstawie posiadanej wiedzy". Radny Siekierka dodał, że w poprzedniej 

kadencji "otrzymaliśmy bonus w formie pozyskania dworca za symboliczną złotówkę" można sprawdzić 

kto głosował za tym i kto dopytywał w przedmiotowej sprawie. Radny Siekierka nawiązał do sytuacji  

z Byczyny. Radny dodał, że należy pamiętać o tym, że to "Rada Gminy zarządza i dzieli środki finansowe 

gminne", a także zasugerował negocjowanie w zakresie możliwości odprzedania budynku PKP. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 

wykonanie audytu energetycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie umożliwiając tym 

samym przystąpienie dla zaplanowania przedmiotowej inwestycji. 

Radny Piotr Siekierka złożył wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do wymiany 

wiaty przystankowej w miejscowości Murów przy ulicy Wolności naprzeciw Urzędu Gminy. 
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Radny Karol Pośpiech zwrócił uwagę na fakt pojawienia się na portalach społecznościowych 

fotografii ukazujących młodzież, która przebywa na dachu byłej Huty Szkła w Murowie oraz porusza się 

na nim na rowerach, co stanowi niebezpieczeństwo. Radny Pośpiech zwrócił się z prośbą  

o wystosowanie pisma do właściciela obiektu. 

Wójt Gminy zadeklarował poinformowanie radnych w szczególności pana radnego Wróbla  

o terminie spotkania z przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie 

opolskim. 

Radny Karol Pośpiech zwrócił uwagę na sytuację związaną z tym, że dzieci korzystające z Sali 

gimnastycznej są zobligowane do tego aby wyjść na dwór po zakończonych zajęciach. Radny Pośpiech 

zadał pytanie czy istnieje inna możliwość przejścia dzieci na salę? 

Odnosząc się do powyższego Wójt Gminy poinformował, że z informacji jakie posiada dzieci po 

zajęciach sportowych pozostają na terenie znajdujących się sali pomieszczeń i tam odbywają kolejne 

zajęcia lekcyjne. Wójt zadeklarował monitorowanie przedmiotowej kwestii. 

Radny Karol Pośpiech złożył wniosek o wystosowanie pisma do PROWOD o ustawienie 

hydrantu zewnętrznego przy ulicy Wołczyńskiej 2 w Starych Budkowicach. 

Wójt Gminy poinformował, że odbył spotkanie z przedstawicielami spółki PROWOD  

i w niedalekiej przyszłości będzie konieczność pochylenia się nad sprawą związaną z taryfą opłat wody, 

gdzie należy również uwzględnić przeglądy hydrantów. 

Radny Sebastian Nowicki poruszył kwestię związaną z pożarem budynków gospodarczych  

w miejscowości Murów przy ulicy Wolności. Radny Nowicki zadał pytanie czy jest pomysł na 

zagospodarowanie przestrzeni. 

Wójt Gminy stwierdził, że przedmiotowy temat jest bardzo pilny i niezwykle istotny bo uległo 

spaleniu mienie gminy. W trakcie pożaru zaczęto analizować ten temat i pojawił się pomysł - 

postawienia tzw. blaszaka. Problem tkwi w tym, że działka na których znajdują się pomieszczenia 

gospodarcze ma przekroczoną powierzchnię zabudowy, co z kolei wiąże się z tym, że Starostwo  

Powiatowe nie wyda zgody na postawienia tzw. blaszaka.  

Wójt Gminy zadeklarował, że do końca tygodnia powinno być wypracowane rozwiązanie w tej 

kwestii.   

Wójt Gminy zadeklarował organizację spotkania z mieszkańcami Murowa w tej sprawie. 

Radny Sebastian Nowicki poinformował, że w ostatnim czasie jest to kolejny incydent  

w Murowie. Niedawno przebito w kilkunastu samochodach opony, czy są ustalenia w zakresie 

domniemanej przyczyny? 

Wójt Gminy poinformował, że teren pogorzeliska został przejęty przez Policję i zostanie 

przedstawiony Raport. 

Radny Piotr Siekierka poruszył kwestię związaną z budową zatoczki przy Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Murowie, która już była wcześniej zgłaszana na sesjach. 

Wójt Gminy odpowiadając stwierdził, że do chwili obecnej nie otrzymano informacji z Zarządu 

Dróg Powiatowych. 

Piotr Siekierka ponowił wniosek w sprawie budowy zatoczki przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Murowie. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:50 zamknął 

XXI sesję Rady Gminy Murów. 

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

protokołu. W związku z problemami natury technicznej nagranie nie odzwierciedla całościowego 

przebiegu XXI sesji Rady Gminy Murów. 
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Zakończono sesję (15:50) 


